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الرّد على
الإلهيني واملاديني
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الرّد على

اإلهليني واملاديني

تأليف
الدكتور عبد املنعم جربي
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)الكهف: 54(
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رمز
الرمز

أسبق املفكرين الذين شغلوا أنفسهم

يف البحث عن اهلل وعن كيفية نشوء الكون

وخلقه؟.. هم علامء اليونان وفالسفتهم الذين

أبدعوا يف هذا املجال
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العقيدة

العقيدة الدينية ودورها اخلطري يف حياة الناس أفرادًا ومجاعات

ال جتدها حتظى باهتامم الكتاب واملفكرين يف العرص احلارض

كام حتظى بعنايتهم مسائل أخرى أقل أمهية منها.

ـ كتاب اهلل ص 8 األستاذ جعفر اهلادي.
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النعيم

)النعيم املادي: يظهر حيثام وجد زخرف الدنيا
وخيتفي حيثام اختفى    

النعيم الروحي:
يظهر وينشط بقوة   

حيثام خيتفي الزخرف()1(     

1 ـ أوراق: حممد زكي رمضان يوسف أبو عبادة.
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الإهداء

إىل العقل الكامل والفكر السامي املثايل حمب السمو رائد العلم وقائد اإلصالح 
اململكة  ملك  سعود  آل  اهلل  عبد  املعظم  امللك  جاللة  الرشيفني  احلرمني  خادم 

العربية السعودية دام عزه وسلطانه
إىل من ارتقت عقوهلم وسمت إيامنًا باملعرفة

إىل من تعاهد املعرفة وتيقن
إىل من سلك هلل سلوكًا عدالً وحفظًا

إىل من أحب احلق وحتقق لليقني
إىل من أحب وعشق الكامل لكامله

إىل من أسعد اهلل حمياه بنور النبي املصطفى
إىل من أكرم اهلل عىل يديه العلم والعلامء

إىل من رعاين للكامل السلوكي والسمو ومجاله
إىل من نال اإلعجاب وتألق اسمه وسام
إىل من أحببته لكامل ذوقه وسمو فكره

إىل العظامء املثاليني يف العامل
إىل من كشف العظامء املثاليني

إىل فلذة كبدي ومجرة فؤادي آيات وأمريال
إىل املربية الفاضلة املميزة يف الرتبية والتعليم والثقافة السيدة قمر خالد بركات

إىل من سام هبا مجال العلم واملعرفة املثالية بكامل السيدة غرام يونس
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إىل األرس العشائرية املثالية الكونية األم يف العامل
إىل األساتذة املثاليني الكامليني العظام يف سائر الكون

إىل الريض السامي سمو العظام الكاميل دولة الرئيس الشيخ سعد الدين بك احلريري
إىل صاحبة السمو الشيخة سبيكة آل خليفة رائدة اإلصالح

إىل دولة الرئيس األستاذ فؤاد بك السنيورة
إىل صاحبة املعايل واملواقف هبية خانم احلريري

إىل سامحة رئيس املحاكم الرشعية فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان
إىل الدكتور الشيخ العالمة أبو الطيب حممد توفيق املخزومي

إىل الدكتور الطبيب بشار بك اسكندر لوقا
إىل الدكتور الطبيب زهري بك العّوا

إىل األستاذ املحرتم حنا ميشال نرصاوي
العام للمجلس الرشعي اإلسالمي األعىل األستاذ الشيخ زهري أمحد  إىل األمني 

ياسني مع احرتامي الكبري وتقديري السامي جلميع من ذكرت وعرفت

             املؤلف    
الدكتور عبد املنعم جربي
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كلمة ت�صدير

الرشعي  للمجلس  العام  األمني  ياسني  أمحد  زهري  الشيخ  لفضيلة   
اإلسالمي األعىل الشاب األديب صاحب فضٍل وفضيلٍة العامل املجاهُد املتواضُع 
الدين وأصوله  املحقق يف كامليات أسس  املدقق  البارص  املريض  الرايض  الصابُر 
 ] تعاىل  لقوله  واحلقيقة  احلق  عن  كربى  بينونة  البائن  املجتمع  واقع  يف  املمزوج 
وأكثرهم للحق كارهون] وهو يف خضم التوجيه للسمو وهتذيب النفس ورقي 
احلكمة  وأنبيائه وأهل  اإلله ورسله  قول  بذكر  إيامنًا واحتسابًا  بعقل ميلء  الفكر 
والروية من نبع الفتح الرباين ذاكرًا ومذكرًا بصفاء الروح بنطق منطق االقناع يف 
احلق واحلقيقة للساعة وما بعد البعد راشدًا مرشدًا من الراشدية احلكيمة قائاًل أن 
اخلصام ال ينتهي إبتداء من بدء اخلليقة اآلدمية حتى ما بعد يوم الدينونة الكربى، 
والزمن مهام أسدل وفاء اخلصام لن ينتهي، وقد أعرب يف كلمته اجلامعة بمؤلفي 
املرير من اخلصوم يف  هذا خصام اإلهليني واملاديني يف واقع احلرب فكرًا للواقع 

اخلصوم وما هناية اخلصام إال الدمار، إذ يقول:
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الشيخ زهري أمحد  للمجلس الرشعي اإلسالمي األعىل  العام  بقلم األمني  تقريظ 
ياسني

األستاذ عبد املنعم جربي حفظه اهلل حيمل يف قلبه أخالق الصاحلني، ويف   
لسانه لطف املحبني، وُيعرف بني الناس بأدب جّم قّل نظريه يف هذا العرص، أحبَّ 
ما  املراجع  من  واقتنى  واملؤلفات،  الكتب  مجع  وهوى  والعلامء،  العلم  حياته  يف 
حسده عليه كبار العلامء وأنشأ يف حميطه صداقات مّجة يعتّز هبا، وهو شديد الصلة 
باهلل، وبام أنه عاش يف بيت معروف باإلستقامة والصالح والتقوى، ومن خالل 
الدائمة ألصحاب الطرق الصوفية الصادقة يف سوريا ولبنان فإنك جتد  صحبته 
أن لسانه أينام حّل وأنى ارحتل ال يتوّقف عن ذكر مواله، أّلف كتبًا عديدة وأبحاثًا 
كانت  ولعلها  والدينية،  العلمية  األوساط  يف  واإلعجاب  بالعناية  حظيت  رائعة 
باعثة لكثري من القراء عىل جتديد السؤال عن كثري من النقاط التي طرحها يف كتبه 
عن املرأة وأحواهلا عرب التاريخ، وعن السيد املسيح عيسى عليه وعىل نبّينا حممد 
وعىل مجيع إخواهنم األنبياء واملرسلني الكرام أفضل الصالة وأتّم التسليم، والتي 
رأى أن جمتمعه العريب واإلسالمي بحاجة ماسة هلذه الدراسات، لذا بنّي يف هذه 
املؤلفات العقيدة الصافية، والفكرة الصائبة، وأبدى رأيه بكل رصاحة ووضوح 
يف كثري من املسائل الساخنة التي عركها التاريخ، والتي ال تزال تعيش عىل ألسنة 
الناس حتى وقتنا هذا فبارك اهلل جهوده وأمّد يف عمره، وفّرج مّهه وغّمه، ونفع به 

العرب واملسلمني.
ِفه اجلديد )خصام اإلهليني واملاديني( فأقول وبكل رصاحة  أما بالنسبة ملؤلَّ  
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بأن اخلصام بني احلّق والباطل واحلرب الرضوس الدائرة بينهام مىض عليه قرون 
طويلة وال يزال هذا اخلصام حيًا ومتوارثًا مع سائر أجيال األرض، والظلم الذي 
نادت الرساالت اإلهلية بتحريمه ووضع حّد له، ال زالت املجتمعات يف العامل، 
حتى اإلسالمية منها، تعاين من رشوره إىل عرصنا هذا، وخصام اإلهليني واملاديني 
ال يزال يتكرر يف جنبات األرض حتى يف محى الدول التي تّدعي اإلسالم والتي 

حكمها ديكتاتوريون يكرهون الرأي اآلخر.
والفكر األورويب واألمريكي والرويس يف القرون املاضية واحلديثة خاصم   
بالتلبيس عىل الناس، وبالتدجيل يف أمور كثرية، وبتسمية األشياء  احلق، واتسم 
بغري أسامئها، وبتمويه احلقائق، كالشعارات والفلسفات التي رفعوها لتحّل حمل 
األديان، والتي سحرت ضعاف العقول والنفوس هنا وهناك، والتي سارت عىل 
خط معارٍض خلط النبّوة الذي يقيض باإليامن بفاطر هذا الكون العظيم، وبقدرته 
وباألنبياء  باآلخرة،  واإليامن  به،  اإلرشاك  وعدم  له  العبادة  وبإخالص  املطلقة، 
والرسل الكرام عليهم الصالة والسالم واعتمدت هذه احلضارة العرجاء لألسف 
والسيطرة  الظاهرة،  والغلبة  العاجلة،  واملنفعة  البدنية  باللذة  الزائد  الشغف  عىل 

السياسية واملالية واإلقتصادية.
والغربيون املاكرون الذين ال يعرفون حقيقة الدين اإلهلي هم الذين قادوا   
هذه احلضارة يف أوروبا يف القرون الوسطى، وساهم معهم اخلبثاء من اليهود يف 
توجيه املدنية الغربية نحو املادية الرعناء املجّردة من الروح ومن تعاليم األنبياء، 
وسيطروا عىل الصحافة ووسائل اإلعالم، ودور النرش، واملدارس واجلامعات، 
حتى أصبح اليهود هم العنرص الفّعال والرئييس يف قيادة احلضارة الغربية املتلّونة، 
الغريب  املجتمع  توجيه  العاملية يف  اليهودية  نفوذ  والراغب يف اإلطالع عىل مدى 
يستطيع أن يقرأ توراهتم املرتمجة، وكيف جتّردت من ذكر اآلخرة واإلستعداد هلا، 
لقاء  يف  الصادقة  الرغبة  ومن  وطّيباهتا،  نعيمها  إىل  واألشواق  احلنني  إثارة  ومن 
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ٻ   ٻ   ٱ   زب  وصْفحه   وعْفوه  رمحته  يف  والطمع  يديه،  بني  والوقوف  اهلل، 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  

ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  رب  سورة آل عمران: 30.
ه، واإلعتداء عىل  لقد قام إرساف الغربيني احلضاري عىل الطمع، والرَشَ  
واملخّدرات  والتسلية  والتلهي  البذخ  وعىل  املوت،  بعد  بالبعث  والكفر  البيئة 
الشامل،  الدمار  أسلحة  اقتناء  وعىل  األعراض،  وبيع  اخلمور  ورشب  والزنى 
يف  الغلّو  وعىل  الظاملة،  واإلقتصادية  السياسية  النظريات  يف  اإلرساف  وعىل 
تقديس  أو  الشيوعية،  نحو  التطرف  أو  الديكتاتورية،  يف  الغلو  أو  الديمقراطية 
األعراف والنظم، أو التعصب للديمقراطية الكاذبة فكان أمر هذه الدول ُفُرطًا 
يف كل ما تلجأ إليه، وكل ما تدين به، أو تدعو إليه، وال أمجل يف وصفها من قوله 

رب  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   زب   سبحانه 
سورة الكهف: 28.

ونتج عن ذلك أنك جتد يف العامل كله اليوم إما ثورة جاحمة حتارب العقل   
الناس عليها كام فعلت  اهلل  التي فطر  السليمة  السليم، والفطرة  السليم والذوق 
إىل صف  املتمّدن  اإلنسان  معاملتها من صف  مثاًل عندما خرجت يف  الشيوعية 
القيود،  من  واإلنفالت  احليوانية،  احلرية  إىل  دعوة  وإما  والدواب،  الوحوش 
واإلختالط غري املقّيد، التي دعا إليها اخلنافس يف القرن املايض، والتي انترشت 
النفيس، والتي  الفكري، والقلق  املادية، والضجر  التخمة  الذي أصابته  العامل  يف 
والسداد  العدل  قضية  أما  الشفاء،  عىل  استعصت  التي  األمراض  معها  جلبت 

والعقل واإلعتدال وخمافة اهلل فهم أبعد اخللق عنها.
بعيدة  العائلة  الدين واألخالق وروابط  ثائرة عىل  متهّورة  إهنا حضارة   
بالزيغ  وسياستها  وثقافتها  وتفكريها  فلسفتها  يف  تتصف  القويم،  اهلل  رشع  عن 
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تفقد  احلضارة  هذه  مثل  ويف  يومها،  أول  من  اإلتزان  فقدت  لذا  واإلعوجاج، 
أيضًا استقامتها وتتطّرف، بل وخترس  العقول  الطبائع اإلنسانية سالمتها وتفقد 
رب  وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى         ې    ې   زب  األمم وحدهتا وألفتها،  

سورة حممد: 9.
الناس  واستعبدوا  املحّرمات،  كل  استحّلوا  قد  الغربيني  وجدنا  لذا   
خارج أرضهم واستعمروا بالدهم، وهنبوا خرياهتم، وعاثوا يف دمائهم وأمواهلم 
ماليني  قتلوا  أن  بعد  إال  استعمروها  التي  البالد  من  خيرجوا  ومل  وأعراضهم، 
وكراهية  والتطرف  والغلو  واإلرساف  والظلم  اإلجحاف  وأصبح  الشهداء، 
دين اإلسالم، وكراهية نبي اإلسالم العظيم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله 
وصحبه وأتباعه وسّلم، سمة هذه احلضارة وشعارًا تعرف به، واهلل تعاىل يقول 

زبڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ          ڃ  رب الزخرف: 78.
والدائم  األعمى  تأييده  وظلمه:  الغرب  هذا  تطّرف  عىل  وكأمثلة   
وال  الصناعية؟  واألقامر  والطائرات  والسالح  باملال  يدعمها  والتي  إلرسائيل، 
وكّلفوا  والفلسطينييات،  الفلسطينيني  من  يضيع  أو  حُيرق  أو  ُيقتل  من  هيّمهم 
بالقبض  املايض  القرن  من  اخلمسينيات  منذ  واإلسالمية  العربية  احلكومات 
أو  السالح  أو محل  فلسطني،  بتحرير  التفكري  نفسه  له  تسّول  بكل من  والبطش 
اجلهاد من أجلها، وأن يفتحوا السجون ألحرار الفكر الذين ينادون بحق العودة 
إليها، وهل تتجرأ وسائل اإلعالم يف الغرب كله عىل خمالفة هذا التطرف؟ أبدًا 
فالكل يقفون مع الباطل وال خيجلون من الظلم، وأستطرُد هنا فأسأل: لو َقَتل 
مواطٌن أورويب شخصًا ما يف أوروبا فإن الدولة يف أوروبا أو أمريكا ال ترسل إىل 
البيت  وألغام هلدم  ومتفّجرات  ذنب هلم، جرافات  الذين ال  وأهله  ذويه  منزل 
عىل رؤوس من فيه من أقربائه، أما يف إرسائيل فيهدم منزل أهله، وتدمر سائر 
التي ال ذنب هلا، وال تطرف هلم جفن من هذه  العائالت  فيه، وترّشد  الطوابق 



17

األفعال الشائنة، فأين احلق الذي يتغنون به؟ أمل يقل اهلل سبحانه يف كل الرشائع 
الساموية زب ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     

ی  جئ   حئ  رب سورة النجم: 38؟
األوروبية  الدول  فإن  األرض  من  العدل  ضياع  عىل  آخر  وكدليٍل   
دوليًا،  واملمنوعة  املحّرمة  األسلحة  وختزين  باقتناء  لنفسها  تسمح  واألمريكية 
وال  غريها،  عىل  حتّرمها  ثم  العنقودية،  األسلحة  أو  الشامل،  الدمار  كأسلحة 
تعطيها إال إلرسائيل لتهّدد هبا جرياهنا، ألن هذا يف نظرها ديموقراطية وعدل عىل 
الطريقة األمريكية واألوروبية، وذلك خوفًا من أن يقتلع الفلسطينيون إرسائيل 
من األرض التي رسقتها منهم، وطردهتم منها، أمام سمع العامل وبرصه، وبتأييد 

من األمم املتحدة، وجملس األمن الدويل.
بل مل يشهد تاريخ احلروب البرشية عىل اإلطالق حربًا عدوانية وحتريضية   
مدججة بكمٍّ هائٍل من األكاذيب والذرائع املفربكة وامللّفقة كام حصل يف العراق 
حيث اّدعت أمريكا وبريطانيا أن يف العراق أسلحة دمار شامل خميفة إلرسائيل، 
مئات  مرماها  مدى  يبلغ  باليستّية  صواريخ  يملكون  العراقيني  العلامء  وأن 
يمكنه بكل سهولة  وأنه  للعامل كله،  يشّكل هتديدًا  البلد  الكيلومرتات، وأن هذا 
رضب أهداف دقيقة يف إرسائيل والسعودية وتركيا وبلدان أخرى، لذا جيب أن 
ُيرضب بأسلحة الفتك والدمار الشامل املحّرمة، حتى يكون عربًة لكل من تسّوُل 
له نفسه رضب إرسائيل أو هتديد أمنها أو جتهيز اجليوش القتالعها من األرض 
لألسف  والصهيوين  املسيحي  اخلداع  وكان  فلسطني،  عرب  من  رسقتها  التي 
العام األمريكي والربيطاين واألورويب والعريب واإلسالمي  للرأي  عامًا وشاماًل 
كله، فقد أعلن فيام بعد كبري مفتيش األسلحة التابعني لألمم املتحدة وهو هانس 
بليكس عام 2003 أن )مجيع وثائق احلرب عىل العراق ملّفقة وأن هذه احلرب تّم 
التخطيط هلا مسبقًا خلدمة إرسائيل( وفربكة األخبار الكاذبة والوقوف مع الباطل 
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الذي رأيناه عىل شاشات التلفزة ليس جديدًا عىل حياة الغربيني، وال عىل ضامئرهم 
الوزارة  برئاسة  تكليفه  تّم  عندما  ترششل  ونستون  بريطانيا  وزراء  فرئيس  املّيتة، 
عام 1940 أعلن مقولته الشهرية خالل احلرب العاملية الثانية وهي: )جيب تغليف 
احلقيقة بوابل من األكاذيب واألضاليل واإلفرتاءات( وهذه القاعدة القديمة التي 
نادى هبا كانت أساسًا للخطاب اإلعالمي والضاليل األمريكي والربيطاين اجلديد 

عىل العراق احلبيب يف اجلوهر واملضمون واألهداف.
الصليبية  احلروب  وانبعثت  تكررت  كيف  يذكر  كله  العامل  يزال  وال   
وكيف  املايض،  القرن  من  التسعينيات  أواسط  واهلرسك  البوسنة  أحداث  يف 
ُعِزلت اآلالف املؤّلفة من الرجال والفتيات واألطفال من مسلمي البوسنة عن 
بالفؤوس،  باردة، وُقتل آخرون منهم  باقي السكان وجرت تصفيتهم بأعصاب 
وبعضهم حتت عجالت املحدلة، ومات آالف غريهم بقصف الطائرات احلربية، 
األوروبيني  تاريخ  يف  الفظائع  أكرب  من  املذابح  هذه  وكانت  منازهلم،  وهّدمت 
إبادة مجاعية للمسلمني ال سابق هلا، وكل  بأهنا  املحاكم  احلديث، حتى وصفتها 
ما صدر عن األمم املتحدة هو أهنم اعتربوا أن اختفاء مرتكبي هذه املجازر عن 
األعني، وعدم تقديمهم للعدالة هو انتهاك حلقوق اإلنسان، وال تزال النساء يف 
البوسنة واهلرسك ينتظرن أن ُيقّدم إىل ساحة العدالة أولئك الذين َقَتلوا أوالدهم 
قد  إن اخلصام بني احلق والباطل  قال  وأزواجهم وأقرباءهم ظلاًم وعدوانًا فمن 

هدأ أو زال من دنيانا؟
بني يديك أهيا القارىء الكريم، وأيتها القارئة الكريمة، كتاب قّيم وممتع،   
عن  باحث  لكل  ومهّم  العلمية،  باملادة  ميلء  األسلوب،  مبّسط  القراءة،  سهل 
احلقيقة، لكأنه بستان مثمر، ينتقل فيه القارىء والقارئة بني أزهار مجيلة، وروائح 
يشّدك ويسمو بك  والثامر،  األزهار  يانعة وطيبة، ومن خالل هذه  عطرة، وثامر 
كاتبه إىل معرفة اهلل تعاىل وإىل حبه وإجالله ومعرفة َقْدِره، وإىل حب رسوله الكريم 
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حممد عليه الصالة والسالم وإىل حب آل بيت نبيه الطيبني الطاهرين، وإىل حب 
عليهم  تعاىل  اهلل  رضوان  الدين  يوم  إىل  بإحسان  هلم  والتابعني  الكرام  الصحابة 
أمجعني، والتي تغلغلت يف أعامق نفس املؤّلف، كام يدلك هذا الكتاب املتواضع 
الدقيق،  وإحساسه  الواسعة  ومطالعته  الكبرية،  املؤّلف  ثقافة  عىل  وأخريًا  أيضًا 
واختياره الصادق، فجزاه اهلل تعاىل خري اجلزاء وأوفاه، ووفقه والقراء الكرام إىل 

ما حيبه ويرضاه.
بريوت ـ لبنان 1 رجب 1429هـ و 4 متوز 2008م.
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تقدمي

عالمة الفكر والعلم

األستاذ الفاضل املريب إبن العلم والعلامء األجالء أصحاب بحور العلم صاحب 
دراسات  من  للسائل  خيطر  ما  كل  يف  البحر  واجلود  والكرم  والفضل  الفضيلة 
عليه  آدم  ولد  سيد  عن  وحتديث  وقانون  وتربية  وآداب  عربية  وعلوم  إسالمية 
وعىل مجيع األنبياء الصالة والسالم بتواتر السند واملجاز يف القراءات من مشيخة 
اآليل  احلاسب  أنظمة  وتصميم  وحتليل  الربجمة  يف  والعامل  املحروسة  دمشق  قراء 
العلمية واملؤمترات االسالمية يف سوريا ولبنان والسعودية  الندوات  املشارك يف 
واإلمارات ومرص وباكستان واملأموم بيته من األمراء واملشايخ والعلامء ورجال 
لطهارة  الطريق  وسلوك  العلم  لوصل  املعرفة  والسائلني  العلم  وطالب  الدولة 
القلوب وصفاء النفس إلراحة الروح يف مملكة اإلنسان اإلنسانية اجلسدية ولرقي 
مدرجات  عىل  واملحافل  واألندية  املجالِس  يف  للسمو  صحيح  عقل  من  الفكر 
الثقافة، بنفٍس طيبة باسطة أكف الراحة واحلفاوة والكلمة الطيبة والضيافة احلامتية 
دون كلل وملل عىل الدوام وهذا القليل من القليل للحقيقة الواقعة واملوجودة 
يف شخصية املريب بكامل الكامل السامي الشيخ الدكتور حممد توفيق ابن العالمة 
تيسري املخزومي أبو الطيب صاحب التقديم لكتاب خصام اإلهليني واملاديني إذ 

يقول فيه:
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شهد اهلل أن ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائاًم بالقسط
ال إله إال هو العزيز احلكيم. إن الدين عند اهلل اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ومن يكفر بآيات اهلل فإن اهلل رسيع 

احلساب.
وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم.

احلمد هلل الذي أمرنا بالتزام التنزيل، وانتهاج سنة سيد األولني واآلخرين، الذي 
خري  هو  دليل  وأوضح  اإلسالم،  دين  هو  سبيل  بأوضح  السالم،  دار  إىل  دعانا 
األنام، بل هو أفضل الرسل الكرام، صاحب معجزة باقية عىل صفحة األيام، هي 
اهلل  األمي صىل  النبي  حممد  وأفصح كالم، سيدنا  وأفضل خطاب  كتاب  أفضل 
عليه وعىل آله العظام، خري آٍل آَل إليهم أحكام الرشائع واألحكام، وعىل صحبه 

الذين صحبهم الدين عىل أبلغ نظام، وحفظوا قواعد العقائد عن اإلنثالم.
األنظار،  إدراك  عن  صفاته  وتنزهت  األفكار،  إحاطة  عن  ذاته  تقدست  من  فيا 
األنس  حمافل  يف  وانترشت  زهراته،  القدس  رياض  يف  نرضت  محدًا  نحمدك 
نفحاته، وجعلت الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من القربات  منها نحن نتقرب إليك بكل 
صالة صليت عليه من أول النشأة إىل ما ال هناية للكامالت، فهو من وىل فوق ما 

يسعه األفهام، وأوىل ما ال حييط به األوهام.
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وبعد:
إن هذا البحث املوسع للتعريف بعقائد املاديني واإلهليني واملعقول والالمعقول 
العقيل  الفكر  وانطباع  اإلنساين  الفكر  وهناية  الفعال  والعقل  املؤمن  والعقل 
ونشوء العقائد يف العقل والفكر واملنكرين لوجود املوجد ـ املالحدة الطبيعيني ـ 
واملقارنة بني نظريات املاديني واإلهليني باألبواب والفصول التي تضمن هبا بحثه 
طبيعة  الوجود  ـ  اهلوى  أهل  ـ  إبليس  ـ  النفس  ـ  املالئكة  ـ  اهلل  ـ  )االيامن  حول 
بيان وجود اهلل، الكون املخلوق ال يمكن أن يكون  العلم  ـ براهني وجود اهلل،  
أزليًا فاملوجودات ال بد من موجد فالعلم هو حكم الذهن اجلازم املطابق للواقع 
ضد اجلهل ليشمل كل علم حتى يدخل يف معرفة اهلل )هل يستوي الذين يعلمون 
والنظر  الفكر  وبيان،  واكتشاف  وإبداع  وحتقيق  نظر  والعلم  يعلمون  ال  والذين 
إن  إدراك(  اإلدراك  درك  عن  )العجز  اهلل(  وجود  )إثبات  بالعقل  واالستنباط 
دعامة البيت أساسه ودعامة الدين معرفة اهلل واليقني، والعقل القاطع وهو الكف 
عن معايص اهلل واحلرص عىل طاعة اهلل. وإعالم علم احلقيقة ـ عزوبة احلقيقة ـ 

رمز احلقيقة الكونية.
وجود الزمان واملكان واملادة

والروح  والعقل  النفس  بني  والعالقة  عوامل  عدة  من  مؤلف  هو  الذي  والكون 
وبالطبيعة وباإلله  بنفسه  ما  للحقائق وعلم  اتصال اجلسد واإلنسان وإدراكه  يف 
واإلشارة إىل املعرفة من خالل العقل السليم واإلنسان الذي هو رمز للذرة وهو 
رمز عام يف شمولية القياس بالكون وإدراك املشتغلني بشؤون احلضارات باختاذ 
وبنرش  وحاجياته  وتصوراته  االجتامعية  وقيمه  اإلنسان  صلب  من  البداية  نقطة 
قام  التنفيذ القناعه وقبوله هلا والفساد واخلوف والقلق. فقد  الوعي وحماولة يف 
أخي الدكتور )عبد املنعم بن عبداهلل جربي(ـ مشكورًا ـ يف بحثه هذا بجمع ونقل 
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ومناقشة  النصوص  بتوثيق  التدقيق،  مع  ودقة  خيفى،  ال  بتقىص  احلقائق  وتقديم 
هادفة موضوعية معتمدًا عىل أصول مدعومة بالرباهني واحلجج منطقية وعقلية 
ونصوص توقيفية ملتمسًا الوصول للحقيقة ـ إىل احلق ـ مبتدئًا بأدلتهم املسلمة 

عندهم عىل اختالف الفرق والطوائف واملذاهب.
البحث  اجلامع هلذا  املؤلف  بن عبد اهلل جربي  املنعم  الدكتور عبد  إن أخي  حقًا 
ورم  ذا  واستسمن  اجلميل  يب  ظن  واملاديني(  اإلهليني  )خصام  بـ  له  عنون  الذي 
فطلب إيل أن أقدم هلذا البحث بكلمة يصدر هبا مؤلفه الذي مجعه بعد مطالعتي 
له ووقويف عليه: وأنا أعلم بنفيس بنفيس ]أنني لست من أهل هذا الشأن[ فاهلل 
هو املستعان وبتوفيق اهلل ابتدأت تلبيًة لرغبته وطلبه رجاء أن يفشوا العلم ويعم 
النفع فإن كان صوابًا فهو من اهلل عز وجل وإن كان غري ذلك فهو من نفيس وإين 

أستغفر اهلل تعاىل.
إن الدكتور املؤلف مل يأُل جهدًا يف تفصيل وذكر بعض الفرق والطوائف الذائبة 
العقل  عليها  تسلط  التي  واألفكار  احلارضة  واملاضية  أحيانًا  بغريها  واملندجمة 
املعقول والشيطان واهلوى فتكلم عىل املادة ـ 1 ـ عند اليهود بأن العامل كله مادة 

تتحرك ـ 2 ـ وحب املال. ـ 3 ـ وعند الشيوعية واملاركسية.
ـ املادة املادية بطبيعة الطبيعة دون حمدث.

والتوحيد اإلهلي اخلالق املكون بكل جزئياته حسب املستوى املعريف بلغة اإلنسان 
العامل.

ـ وتناول اإليامن )والعلم واملعرفة فهام  لب التحقيق(.
ـ واأللوهية ـ )ومعرفة اهلل للعقل املفكر يف اإلستدالل ومعرفة الصنعة من الصانع 

)إذ كل ما خطر ببالك فاهلل بخالف ذلك(.
ثم أورد لنا املدارس التي تتحدث يف صفات اهلل يف التنزيه وعدم التشبيه والتمثيل. 
فمن اراد املعرفة للحق عىل الوجه الصحيح فليعرفه ببحث وحتقيق من الوجود 
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املنظور الوارد عن املعصوم. فالعوامل هي مظهر جتليات احلق وقوهلم
يا ليت شعري من املكلف الرب حق والعبد حق    

هو مما نسب للشيخ حمي الدين
يقول العبد الضعيف حممد توفيق املخزومي حول هذا وما شاهبه من كالم سيدي 

الشيخ األكرب حمي الدين ابن عريب ريض اهلل عنه:
ل وأنه ال يقصد ظاهره وإنام له حمامل تليق به. يقول سيدي العارف باهلل  هو ما ُأوَّ

ابن عجيبة يف رشح املباحث األصلية عند قوله:
معارف تلغز يف املنقول ثم امام العامل املعقول    

وقال يف أثناء رشح قول املصنف 
فأطلق القول أنا معبــودي ثم امتحى يف غيبة الشهود   

أثبت فرقًا حيث مل يكنه هو. حتــى إذا رد علــيه مــنه   
قال سيدي الشيخ عيل العمراين: إعلم أن املكلف صفة من أوصاف الفرق، وعدم 
الُكلف: صفة من صفات اجلمع، والفرق: عبودية وهو حق، واجلمع: ربوبية وهو 
املعنى جتد هؤالء  ملا قال، ألجل هذا  املستمتع  القائل، وهو  حق، صار احلق هو 
املتوجهني إىل اهلل تعاىل من غلب عليه شهود اجلمع جتده يف غاية البسط والراحة 
من الُكَلف، ومن غلب عليه شهود الفرق جتده يف غاية القبض والتعب والُكَلف 

ـ ويرحم اهلل القائل ـ:
يا ليت شعري من املكـلف الرب حق والعبد حـق    
أو قــيل رب أنى يكلــف إن قيل عبد فذاك ميت    

وقد أجابه سيدي عبد الرمحن الفايس نفعنا اهلل باجلميع بقوله:
بنعت فرق به يكلف نعم بحق إثبات عبد    
لرس عون به يكـلف والعبد ميت بغري رب    
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وقوله: )أثبت( ]أدرك فرقًا حيث مل يكنه[ ومعناه ]أدرك فرقًا حيث مل يكن فرق، 
سري  والطريق  إليه،  منه  أدب  فالرشيعة  باهلل،  إثباته  فوجب  احلكمة  أثبتته  وإنام 
إليه، وإليه يرجع األمر كله فاعبده وتوكل عليه.  إليه، واحلقيقة وصول منه  منه 
]وجرت رفقة بني سيدي الشيخ حمي الدين وبني سيدي اخلراز يف السياحات فقال 

الشيخ حمي الدين:
كم ذا أراه وال يراين يا من يراين وال أراه   

فاعرتض عليه سيدي اخلراز، فأجاب الشيخ حمي الدين موضحًا قوله:
]يا من يراين جمرمًا/ وال أراه آخذًا/ كم ذا أراه منعاًم/ وال يراين الئذًا[

ل، وأنه ال يقصد ظاهره، وإنام له حمامل  فعلمنا من هذا وشبهه أن كالمهم ما ُأوِّ
األجوبة  أو  العرشة.  األسئلة  أجوبة  يف  املنتثرة  ]الدرر  من  بترصف  اهـ  به.  تليق 

الواقية الوفية عىل األسئلة العراقية[
مشاخينا  وعىل  عليه  اهلل  ]رمحة  التلمساين  اهلاشمي  حممد  سيدي  شيخنا  لشيخ 

ووالدينا آمني[
بكتابه  هلا  املتعرض  موضوعاته  باقي  شيق  بعرض  الباحث  الدكتور  تناول  ثم 
باإليامن  وأمرنا  الرشع  به  أخرب  الذي  الغيب  عامل  من  فاملالئكة  املالئكة.  حول 
هبم وبالسمعيات التي وردت عن املعصوم، وعن النفس وأقسامها وعن احلب 

وماهيته، قلت: قال أمري الشعراء أمحد شوقي: 
]نظرة فابتسامة فسالم فكالم فموعد فلقاء[.

وإذا سبقت العناية للمحب  فينتقل من احلب الفاين  إىل احلب الباقي
بك  شغلت  )لقد  هلا  فقال  به  التقت  ثم  عنه  ليىل  ختيل  بعد  للمجنون  حصل  كام 

عنك(.
ثم بعد احلب، الوله، والشغف، واهليام، وطبائع النفوس واألرواح يف احلب.

لئال  األنفاس  عد  العبادات  وأفضل  الغيوب،  بلطائف  القلوب  ترويح  والنََفس 
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يسقط من عني اهلل فالقلوب خلقت للمعرفة )وجعلها معادن املعرفة( واألرسار 
خلقت )وجعلها حماًل للتوحيد(. فكل َنَفس حصل من غري داللة املعرفة وإشارة 

التوحيد عىل بساط االضطرار فهو ميت.
فنشكر أخي الدكتور )عبد املنعم بن عبد اهلل جربي( اهتاممه هبذا اجلانب واملضامر 
فقد أضاف عماًل إىل املكتبة اإلسالمية ليعم نفعه للقراء والباحثني وطالب احلقيقة 

يف املعرفة، واهلل من وراء القصد.
كام نشكره عىل ثقته وصحبته وأخوته فقد قال اإلمام الشافعي ريض اهلل تعاىل يف 
حاشية الباجوري 1/ 17 )من طلب صديقًا من غري عيب فقد أتعب نفسه ومن 

عاتب إخوانه فقد أكثر أعداءه(.
وقال بعضهم:

   )صاد الصديق وكاف الكيامء معًا
ال يوجدان فدع عن نفسك الطمعا(     

ونحن فرحون بام أنجزه أخونا الدكتور ونسأل اهلل له املزيد واإلزدهار.
حمبتك.  يف  لصدقه  بذلك  وسمي  حلزنك،  وحيزن  لفرحك  يفرح  من  فالصديق: 
وضده العدو، قال صىل اهلل عليه وآله وسلم: »قلام يوجد يف أمتي يف آخر الزمان 

درهم حالل وأخ يوثق به«.
وأما اخلليل: فهو من يفرح لفرحك وحيزن حلزنك وختللت حمبته يف أعضائك.

واحلبيب: من يفرح لفرحك وحيزن حلزنك وختللت حمبته يف أعضائك ويفديك 
بامله. وعىل هذا فاملحبة أفضل من اخللة وهو التحقيق. وهلذا كان سيدنا صىل اهلل 

عليه وسلم حبيبًا، وسيدنا ابراهيم خلياًل.
جعلنا اهلل متحابني فيه حتت لواء السيد احلبيب املحبوب صىل اهلل عليه وآله وسلم.
ملن  عوائد  فيها  النقليات،  لصحاح  املطابقة  العقليات،  رصاح  إن  بعد:  أما  ثم 
اعتاد االرتداع عن اخلياالت والومهيات، وجعل لألصول والعقائد عقله الوايف 
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باالتصال باملبدأ الفياض، وذهنه الصايف عن كدر االمهال باالعتامل واالرتياض، 
وكأنه رشبه من أهنار مخسة صافية ـ ليس هلا سادس، وال يركب لتحصيل نفائس 
لو  للكرام،  املوضوعة  الرشيفة  املائدة  وهذه  فإياك  األبحر،  املعاين  وفرائد  اآلراء 
مل َتْصُف أهنارك عن قذى األوهام، ومل يغلب عىل هنارك ضوء مصابيح أرسارك 
تكن من  لعقلك وفهمك جلامع فضلك، ومل  يتسخر ومهك  للظالم، ومل  املنورة 
فضالء األنام، فإن للكالم هناك درجات أخرى، بل هو أحرى بأن يتلو شاهده 
إال  لسنا  فإنا  أقْم،  أسست  وكام  أدْم،  أنعمت  كام  اللهم  ارسى.  الذي  سبحان 
املظاهر، وليس عنا ما يسند إلينا يف الظاهر، أنرصنا يا نارص، وأعطنا أوفر من كل 
بقلم قدرتك عىل صفحاته حروف  لتعريفك، وكتبت  الكون  مبدع  فأنت  وافر. 
األعيان الثابتة، وخصصت من شئت بام شئت، وأعطيت من ارتضيت من عبادك 
منهم  وجعلت  خلقًا  خلقت  وجاللك،  مجالك  عن  وكشفت  واصطفاء،  والية 
بشمس  الكون  أنار  من  فسبحان  كاملك،  بإظهار  نعمتك  وأمتمت  نجوما،  هداة 
السبيل  ترك  فمن  عنايته،  ومصابيح  هدايته،  نجوم  اخلفها  ثم  وبرهانه،  معرفته 
انقطع وهلك، إذ العبيد أقسام أربعة، عبد اإلجياد/ وعبد العبودية، وعبد الرق، 

وعبد الدنيا واهلوى.
1 ـ عبد اإلجياد: هو كل خملوق هلل تعاىل، ال فرق بني مؤمن وكافر، وبر وفاجر )إن 

كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبدًا(.
تعاىل  اهلل  بقدرة  الباطن،  يف  املقهور  فيه،  املترصف  املفعول،  املسري  العبد  وهذا  ـ 

وإرادته )وهو القاهر فوق عباده(.
ـ وهو املكلف املختار يف ظاهر أمره بحكمته تعاىل وهدايته )فاستقم كام أمرت(.

هو  فالعبد  وهنيه،  اهلل  أمر  خيالف  مما  وكسبه،  باختياره  أتاه  عام  املسؤول  وهو  ـ 
ف فيه عىل كل حال يف وجوده وعدمه، فخلقه اهلل تعاىل وخلق أعامله بقدرته  املترصَّ
تعاىل وإرادته، وكلفه ونسب ما يظهر منها للعبد باختياره وكسبه بحكمته تعاىل، 
الرصاط  إهدنا  نستعني  وإياك  نعبد  )إياك  فبعدله  عاقبه  وإن  فبفضله،  أثابه  فإن 
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املستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني(.
قال ابن عطاء اهلل يف حكمه: )إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك( 
و )إذا جعلك يف الظاهر ممتثاًل ألمره ويف الباطن مستسلاًم لقهره فقد أعظم املنة 

عليك(.
فالفاعل املترصف هو اهلل الواحد القهار الفعال ملا يريد )ال يسئل عام يفعل( بعباده 

)وهم( العباد )يسئلون( عن االمتثال ألمره وهنيه فيام هلم فيه كسب واختيار.
ظاهرًا  املتقي  وهنيه،  تعاىل  اهلل  ألمر  املتمثل  املوفق  املؤمن  هو  العبودية:  عبد  ـ   2
وباطنًا؛ الرايض بفعل ربه وحكمه؛ الفاعل ما يرضاه ربه، )وما توفيقي إال باهلل( 
العبد وتسهيل  الطاعة يف  التسديد، واصطالحًا هو خلق قدرة  لغة هو  فالتوفيق 

سبيل اخلري إليه.
ـ وهو الويف بالعهود، احلافظ للحدود، الرايض باملوجود، الصابر عىل املفقود.

حتققه  قدر  عىل  سعادته  ودرجات  األبدية،  السعادة  بدرجات  الفائز  وهو  ـ 
بالعبودية.

3 ـ عبد الرق: هو عبد البيع والرشاء، وهذه عبودية عرضية ال خترجه عن القسم 
األول الذي هو عبد اإلجياد؛ وال متنعه من الدخول يف القسم الثاين الذي هو عبد 

العبودية؛ أو يف القسم الرابع الذي هو عبد الدنيا واهلوى.
4ـ  عبد الدنيا واهلوى: هو املحب لدنياه، املنقاد هلواه؛ وهو العبد اخلارس املستدرج 
يف دركات شقائه عىل قدر جهله بالعبودية وجحوده هلا؛ وادعائه ما ليس له من 

أوصاف الربوبية.
املجرد  اإليامن  وهو  الرافع؛  الدين  هو  وديننا  النافع،  العلم  هو  علمنا  فإن  هذا، 
اهلل  يعلمه  الذي  املعنى  والسنة عىل  بالكتاب  والتصديق  العقلية،  الوساوس  عن 

ورسوله من غري بحث وال جدال.
فقد كان الشافعي يقول: آمنت باهلل وبام جاء عن اهلل عىل مراد اهلل؛ آمنت برسول 
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اهلل وما جاء به رسول اهلل، عىل مراد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وكان أستاذنا وشيخنا الوالد 
سيدي حممد تيسري املخزومي، رمحة اهلل عليه؛ يزيد عليها بقوله:
)تفضياًل وإمجاالً( بعد )عىل مراد اهلل( و )عىل مراد رسول اهلل(.

فالناس عدة أقسام )1 ـ 2( ضدان.
1 ـ إذا رفعوا النقط الثالثة ]العقلية، النفسانية، اجلسامنية[ فكان رسورًا.

2 ـ وإذا وضعوها  فكان رشورًا. )كال نمد هؤالء وهؤالء( و )يضل به كثريًا 
وهيدي به كثريًا(.

بالقسم  ملحقون  وهم  عليم(  علم  ذي  كل  )وفوق  والسالمة  التسليم  أهل  ـ   3
والتربك  التيمن  أهل  منهم  وقريب  األدب.  لزوم  يف  معهم  الشرتاكهم  األول 
اجلاهل املغرور )ومن مل جيعل اهلل له نورًا فام له من نور( حمروم لعمى بصريته من 

االنتفاع بإرشاق هذه البدور.
فيا من يف احلرضة مل تزل؛ وقد سمع اخلطاب بلسان التشبيب يف احلبيب والغزل 
ففهم اإلشارة، وخاطبته األيام والليايل باأللسنة املختلفة؛ فأطربته هاتيك العبارة 
العلم،  به  املتنافسون( و )مزاجه من تسنيم( ويا من أحاط  فليتنافس  )ويف ذلك 
القدرة، وخصخصته اإلرادة، ومداد  القلم، وأوجدته  الكتاب، وخطه  وأحصاه 
كلامت اهلل؛ أستغفر اهلل العظيم من الذنب الذي تعلم؛ ومن الذنب الذي ال تعلم؛ 

كام ينبغي جلالل وجه ربنا ومجاله وكامله، وكام حيب ربنا ويرىض.
ويا من خلقك بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك مالئكته، وسخر لك كل 

يشء، وجعلك سيدًا وخليفة يف مملكته، وطوى فيك العوامل 
وفيك انطوى العامل األكرب أحتسب أنك ِجْرٌم صغرٌي    

مل يرد منك سوى معرفته زب ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  رب   
الذاريات: 56.

و )واعبد ربك حتى يأتيك اليقني( أي )حتى املوت( فأنت مكلف باالتباع لألمر 
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والنهي كام جاء عن املعصوم، فيصرب عىل الطاعة ويصرب عن املعصية وهذا يكون 
بمجاهدة النفس )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا( فيرتقى يف مقامات اليقني.

ويزن اخلاطر بالقسطاس حياسب النفس عىل األنفاس   
ويتحىّل بمقامات اليقني جياهد النفس لـرب العاملني   

زهد توكـل رضـا حمبــٌة خوٌف رجا شكر وصرٌب توبةٌ   
يـرىض بام قدره اإللــه له يصـدق شاهـده يف املـعاملة   
حــرًا وغريه خال من قلبه يصري عــند ذاك عــارفًا بـه   

حلرضة القدوس واجتباه فـحبَّـه اإللــه واصـطـفـاه   
ـ فاملعرفة هي اجلزم املطابق للواقع عن دليل؛ واإليامن تابع للمعرفة وقد يعرف 

العبد وال يؤمن )وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم.
إن اإلسالم: معرفة اهلل بال كيف وال شبهة  وحمله الصدر

: معرفة اهلل باإلهلية  وحمله داخل الصدر  وهو القلب. واأليامن 
: معرفة اهلل بصفاته  وحملها داخل القلب  وهو الفؤاد املعرفة 

: معرفة اهلل بالوحدانية  وحمله داخل الفؤاد  وهو الرس فهذه عقود  التوحيد 
أربعة ليست بواحدة وال بمتغايرة  فإذا اجتمعت صارت دينًا وهو الثبات عىل 

هذه اخلصال األربع إىل املوت.
واملعرفة يف اصطالح أهل الكالم  هي معرفة اهلل بال كيف وال تشبيه واملعرفة 

لغة: هي التصور.
ختللهام  إذا  اإلدراكني  والثاين  بالعدم،  املسبوق  لإلدراك  ـ   1  : واملعرفة تقال 

عدم، واإلدراك اجلزئي، واإلدراك البسيط؛ كام يف العلم.
الثابت،  املطابق  العقل، ولالعتقاد اجلازم  2 ـ ويقال حلصول صورة اليشء عند 

وإلدراكه الكيل، وإلدراك املركب.
3 ـ وتقال فيام يدرك آثاره وإن مل تدرك ذاته؛ والعلم ال يقال إال فيام تدرك ذاته.
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4 ـ وتقال فيام ال يعرف إال كونه موجودًا فقط، والعلم أصله ان يقال فيام يعرف 
وجوده وجنسه وكيفيته.

5 ـ وتقال فيام يتوصل إليه بتفكر وتدبر، والعلم قد يقال يف ذلك ويف غريه.
زب ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   افرتضه اهلل عىل خلقه  أول فرض  : هي  واملعرفة 
56. واملراد املعرفة اإليامنية، ال املعرفة بكنه احلقيقة؛  الذاريات:  ڃ   ڃ  رب 
ألن املعرفة يف اإلطالع عىل احلقائق 1 ـ إما ممتنعة )كام يف الواجب( 2 أو متعذرة 
)كام يف اجلواهر غري املادية كاجلواهر القدسية، واألرواح البرشية( )3( أو متعرسة 
أنه ال يلزم عن ذلك عدم معرفة  يتبعها من األعراض إال  املادية وما  )كاجلواهر 
البرش بأحوال تلك احلقائق، وهلذا يمكن للبرش معرفة صفة الباري تعاىل وسائر ما 

يتعلق هبا من األحوال.
إن العلم بحقيقة الواجب تعاىل حاصل للبرش وإن قال بعدمه كثري من املحققني. 
قال ابن العميد: بلغني من حثالة الناس أهنم ظنوا ظنًا فاسدًا وزعموا زعاًم باطاًل 
عاطاًل فقالوا: )إن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يكن يعرف اهلل حق معرفته وافرتوا 
يف ذلك حديثًا وهذا عن قائله معصية كبرية وجناية عظيمة )كربت كلمة خترج من 

أفواههم...( وكيف يقال مثل ذلك وقد قيل فيه زب  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یرب 
النساء: 113.

واملعرفة عند القوم: هي التمكن من املشاهدة واتصاهلا، فهي شهود دائم، بقلب 
العدل، وحفظ  إقامة  هائم؛ فال يشهد إال مواله؛ وال يعرج عىل أحد سواه؛ مع 

مراسم الرشيعة.
ـ ففي املوطن األول أشهدك عىل نفسهزبڄ  ڄڄ  ڄ  ڃرب األعراف: 172. 
وموطن  الدنيا؛  وموطن  األرحام؛  موطن    موطن  إىل  موطن  من  نقلك  ثم 

الربزخ، وموطن احلرش؛ وموطن اجلنة أو النار؛ وموطن الكثيب.
ـ وحيث أنك يف املوطن الثالث الذي هو موطن الدنيا؛ أو املرحلة الثالثة يف سفرك، 
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ألن  بذلك  سمي  وقد  والتعريف؛  احلكمة  وحمل  التكليف  دار  هو  الوطن  وهذا 
احلكمة هنا ظاهرة والقدرة باطنة، عكس اآلخرة. فالسري يف هذه املنازل قرسي 
إجباري؛ فال بد لكل عبد من النزول يف هذه املنازل واملرور عليها، إذ ال طريق له 
سواها؛ إنام لنا االختيار يف اإلقامة واالسرتاحة فيها؛ وهلذا أمرنا الرشع باإلقامة 
يف بعضها؛ وهنانا عن اإلقامة يف بعضها؛ وكلفنا بالرمل واإلرساع يف بعضها. فمن 
امتثل للرشع فاز بالسعادة األبدية، ومن خالف الرشع وتبع هوى نفسه األمارة؛ 

خرس خرسانًا مبينًا.
ـ )الروح هي من عامل األمر( وتسمى )النفس( إذا دخلت يف هذا اجلسم، )والنفس( 
ديدهنا أهنا ـ1ـ أمارة  فإذا ترقت تسمى ـ 2 ـ لوامة  ألهنا تلوم نفسها »فإذا 
 4 ـ   »أهلمها فجورها وتقواها« فإذا ترقت تسمى  3 ـ ملهمة  ـ  ترقت تسمى 
5 ـ  ـ ذات االطمئنان »مطمئنة« باهلل وله؛ فإذا رجعت إىل اهلل فترتقى وتسمى ـ 
راضية »فيام قدر هلا« فترتقى فتصبحـ  6ـ  مرضية »ال تسخط« فترتقى يف أعىل مقام 

هلا فتسمى ـ 7 ـ الكاملة.
أمارة لوامة وملهمــة إن النفوس سبعة أقســام    

راضيٌة مرضيٌة وكاملة. وذات االطمئنان باهلل وله    
فإذا شملتك العناية وكنت يف الكثيب األبيض الذي خيرج إليه أهل اجلنة ـ جعلني 

اهلل وإياك فيه ـ وهو عبارة عن جمىٰل احلق تعاىل ودار الدور، فام بعده إال الذات.
هذا هو أصل األشياء وبه كملت ختمريه طينة آدم، وهو أول موجود يف هذا العامل 
أربعة  فيه إال  بأمجعه ليس  العامل  العدد؛ ألن  الرابعة من  املرتبة  اإلنساين، ظهر يف 
أنواع: ـ 1 ـ قديم ـ 2 ـ حديث ـ 3 ـ كثيف ـ 4 ـ  لطيف ـ فجمعها هو عني امليم 

املحمدي الذي هو مجيع الوجود القديم واحلديث.
إن عدد امليم أربعون؛ هذا العدد هو عني كامل االعتدال يف كل يشء، وهو ميقات 
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الرب سبحانه وتعاىل؛ ومعنى ميقات هذا العدد موافق ملراتب الوجود التي ليس 
بعدها إال ما كان.

والعنارص  الطبائع  يف  تفرعاته  حيث  من  جدًا  كثري  العدد  هذا  عىل  والكالم 
واالنشاءات والفصول، وغري ذلك وتكفي عن اجلميع إشارة إن كان يف القلب 
بصارة اسم اليشء ووسمه الذي بتصوره يتعقل ذلك اليشء ويمتاز به عن غريه، 

كام يمتاز ذو الرسم ممن ال وسم له.
فالعقل: لغة؛ هو املنع. ورشعًا؛ يطلق بمعنى التمييز؛ ويعرف بأنه صفة يميز هبا 
بني احلسن والقبيح، وهو قسامن:ـ  1ـ  وهبي: وعليه مناط التكليفـ  2ـ  وكسبي: 

وهو ما يكتسبه اإلنسان من جتارب الدهر.
وإنام سمي عقاًل: ألنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش؛ وهلذا يقال: ال عقل 
أو حبتني؛  فيه؛ فمنهم من معه وزن حبة  الفواحش، والناس متفاوتون  ملرتكب 
ومنهم من معه وزن درهم أو درمهني وهكذا. واختلف العلامء يف مقره هل هو يف 
القلب؛ أو يف الرأس؟ واألصح أنه يف القلب وله شعاع متصل بالدماغ، ولذلك 
قال بعضهم: هو شجرة يف القلب وأغصاهنا يف الراس. وهل هو أفضل من العلم 
ابن حجر باألول؛ ألنه منبعه وأسسه؛ والعلم جيري  العلم أفضل منه؟ قال:  أو 
منه جمرى النور من الشمس والرؤية من العني. وقال: الرميل بالثاين؛ وهو املعتمد 

الستلزامه له؛ وألن اهلل يوصف بالعلم ال بالعقل.
ولذلك قال بعض األكابر حاكيًا لذلك عن لسان حاهلام:

علم العيم؛ وعقل العاقل؛ اختلفا  
من ذا الذي منهام قد أحرز الرشفا    

فالعلم قال: أنا أحرزت غايته  
والعقل قال: أنا الرمحن يب عرفا    
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فأفصح العلم إفصاحًا وقال: له
بأينا اهلل يف فرقانه اتصفا    

فبان للعقل أن العلم سيده
فقبل العقل رأس العلم وانرصفا    

بني  واملكلف  الوهبي،  هو  التكليف  مناط  عليه  الذي  العقل  من  األول  فالقسم 
وهب، وكسب؛ ووهب.

العلم:
1ـ  هو معرفة اليشء عىل ما هو به )أي معرفة املعلوم(، والفرق بني العلم واملعلوم: 

أن العلم صفة ال تقوم إال بالذات، واملعلوم أثر تلك الصفة.
2 ـ وبدهييُّه: ما ال حيتاج فيه إىل تقديم مقدمة.

فإنه ال يسلك )كالعلم احلاصل  بعقله  فيه  بالعكس؛ ولو سلك  ـ ورضورية:   3
باحلواس اخلمس(.

واملعنى احلقيقي للفظ العلم: هو اإلدراك؛ وهلذا املعنى متعلق  وهو املعلوم، 
وله تابع يف احلصول يكون  وسيلة إليه يف البقاء  وهو امللكة، فأطلق لفظ 

العلم عىل كل منها 1 ـ إما حقيقة عرفية 2 ـ أو اصطالحية 3 ـ أو جمازًا مشهورًا.
والعلم يقال إلدراك 1 ـ الكيل 2 ـ واملركب. واملعرفة تقال إلدراك 4 ـ اجلزئي 5 

ـ والبسيط. وهلذا يقال )عرفت اهلل( دون )علمته(.
ويستعمل العلم  يف املحل الذي حيصل العلم ال بواسطة، والعرفان يستعمل 
يف املحل الذي حيصل العلم بواسطة الكسب. وهلذا يقال )اهلل عامل( وال يقال 
)عارف(؛ كام ال يقال )عاقل( فكذا )الدراية( فإهنا ال تطلق عىل )اهلل( ملا فيها من 

معنى احليلة.
وأحسن ما قيل يف الكشف عن ماهية العلم  )أنه صفة يتجىل هبا املذكور ملن 
يتناول )املوجود واملعدوم( و)املمكن واملستحيل(  ـ فاملذكور   1 قامت هي به(. 
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)اجلهل  و  )الظن(  بالتجيل  وخرج  ـ   2 واجلزئي(  و)الكيل  واملركب(  و)املفرد 
املركب( و )اعتقاد املقلد املصيب(. إذ التجيل )اإلنكشاف التام( )اجلهل املركب 
 وهو اخلطأ( قسمه احلنفية إىل ثالثة: )1(ـ  جهل ال يصلح عذرًا وال شبهة وهو 
أربعة 1 ـ جهل الكافر بالذات والصفات 2 ـ جهل املبتدع، 3 ـ جهل الباغي وهو 
اخلارج عن اإلمام احلق بتأويل فاسد، دون جهل املبتدعة. 4 ـ جهل من عارض 
جمتهُده الكتاب. )2( ـ جهل يصلح شبهة )3( ـ جهل يصلح عذرًا. اهـ )قاله ابن 

اهلامم يف التحرير(.
من  حصل  وبام  بذاتنا  )كعلمنا  بحت  حضوري  ـ   1 ثالثة  لنا  احلاصلة  فالعلوم 
ذو  ـ   3 عنا(  الغائب  هو  بام  )كعلمنا  رصف  انطباعي  ـ   2 والصور(  الكيفيات 
الوجهني )1( ـ يشبه األول من وجه )2( ـ يشبه الثاين من وجه. )كعلمنا بام ترسم 

صورته يف قوانا(.
عىل  األزمنة  مجيع  إىل  ونسبته  الزمان،  عن  منزه  قديم  فهو  تعاىل:  اهلل  علم  وأما 
السوية فيكون مجيع األزمنة من األزل إىل األبد بالقياس إليه تعاىل كامتداد واحد 
متصل بالنسبة إىل ما هو خارج عنه، فال خيفى عىل اهلل ما يصح أن يعلم كليًا كان 

أو جزئيًا، ألن نسبة املقتىض لعلمه إىل الكل واحدة.
فالواجب عىل كل مكلف وأول فرض عليه أن يعرف ما جيب يف حق اهلل تعاىل؛ 
وما يستحيل يف حقه تعاىل؛ وما جيوز يف حقه تعاىل. وكذلك يعرف ما جيب يف حق 
الرسل؛ وما يستحيل يف حقهم؛ وما جيوز وكذلك يعرف ما أخرب اهلل به أو رسوله 

من الغيبيات. وهذه العقائد تسمى ـ اإلهليات والنبويات والسمعيات.
والفرض قسامن: 1 ـ فرض عيني: وهو ما طلب ربنا طلبًا جازمًا من كل مكلف 
ـ  البرص فقط  أو  السمع  ـ ولو  العاقل سليم احلواس  البالغ  فعله. واملكلف: هو 

الذي بلغته الدعوة.
أحكام  معرفة  ـ  ب  به.  واإليامن  تعاىل  اهلل  معرفة  ـ  أ  مخسة:  العينية  والفروض 
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العبادات  وأدائها جـ ـ معرفة أحكام املعامالت املحتاج إليها واالستقامة فيها. 
د ـ معرفة احلالل واحلرام عىل حد الرشع يف ذلك. هـ ـ  تزكية النفس.

2 ـ فرض كفائي: وهو ما طلب ربنا طلبًا جازمًا من مجيع املكلفني فعله؛ فإن قام 
به البعض سقط عنهم مجيعًا.

وعلوم الدين ثالثة: 1ـ  الفقه  يف ركن اإلسالم.
2 ـ التوحيد  يف ركن اإليامن. 3 ـ التصوف يف ركن اإلحسان. وما عداها 

من العلوم راجع إليها.
وقال بعضهم: هي ستة 1 ـ التفسري 2 ـ احلديث 3 ـ التوحيد 4 ـ أصول الفقـه 

5 ـ الفقه 6 ـ التصوف.
[ يتوقف عىل معرفة احلكم العقيل  وملا كان فهم هذه العقائد ]ـ أي علمها وإدراكهاـ 
]ـ أي تصور معناه الذي هو إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه بال توقف عىل تكرار وال 
وضع ـ وملا كان فهم هذه العقائد أي فهم أن بعضها واجب، ومستحيل؛ وجائز 

ـ[. وأقسامه:
1 ـ الواجب الذايت العقيل  وهو ما يقبل الثبوت فقط، وال يقبل االنتفاء. أو هو 

ما ال يصدق العقل عدمه )كوجود موالنا جل وعز(.
2ـ  املستحيل الذايت العقيل  وهو ما يقبل االنتفاء فقط؛ وال يقبل الثبوت. أو هو 

ما ال يصدق العقل وجوده )كالرشيك ملوالنا جل وعز(.
3 ـ اجلائز الذايت العقيل  وهو ما يقبل الثبوت ويقبل االنتفاء. أو هو ما يصدق 

العقل وجوده وعدمه )كوجودنا(.
ويندرج حتت اجلائز الذايت العقيل أ ـ الواجب العريض:  وهو جائز عقيل بالنظر 
بوقوعه فوجب علينا  املوىل  َعَرض خرب  قد  القيامة(  يوم  لذاته )كبعث األجساد 
رشعًا أن نجزم بوقوعه. ب ـ املستحيل العريض:  وهو جائز عقيل بالنظر لذاته 
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)كإيامن أيب هلب( قد َعَرض خرب املوىل بعدم وقوعه؛ فوجب علينا رشعًا أن نجزم 
بعدم وقوعه.

وكذا جيب معرفة احلكم الرشعي وأقسامه، واحلكم العادي وأقسامه.
ـ   3 بعدم  عدم  وربط  ـ   2 بوجود  وجود  ربط  ـ   1 ]أربعة  العادي  احلكم  أقسام 
وربط وجود بعدم 4ـ  وربط عدم بوجود[. وهو إثبات الربط بني أمر وأمر وجودًا 

وعدمًا بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر ألبتة.
وأقسام احلكم الرشعي مخسة: 1 ـ الفرض أو الواجب الرشعي: وهو الذي طلب 
املوىل فعله طلبًا جازمًا؛ فيثاب العبد عىل فعله ويعاقب عىل تركه )كاإليامن باهلل 

تعاىل ورسله وكقواعد اإلسالم اخلمسة(.
2 ـ املندوب الرشعي: وهو الذي طلب املوىل فعله طلبًا غري جازم؛ فيثاب العبد 

عىل فعله وال يعاقب عىل تركه )كصالة الفجر ـ سنة الصبح ـ(
تركه  عىل  العبد  فيثاب  جازمًا؛  تركه  املوىل  طلب  ما  وهو  الرشعي:  املحرم  ـ   3

ويعاقب عىل فعله )كرشب اخلمر والزنا(.
4 ـ املكروه الرشعي: وهو ما طلب املوىل تركه طلبًا غري جازم؛ فيثاب العبد عىل 

تركه وال يعاقب عىل فعله )كالقراءة يف الركوع والسجود(.
5 ـ املباح الرشعي: وهو ما أذن الشارع بفعله وتركه من غري ترجيح ألحدمها عىل 
اآلخر )كالنكاح والبيع( إذا مل يعرض لكل واحد منهام ما يوجبه أو حيرمه[. وهو 

خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني بالطلب أو اإلباحة أو الوضع هلام.
وزاد السبكي سادسًا )6( وهو خالف األوىل، وتبعه إمام احلرمني واإلمام أول من 

علمنا، ذكره؛ كام قاله العراقي: بل نقله اإلمام عن غريه إنه مما أحدثه املتأخرون.
ألن النهي غري اجلازم عند السبكي 1 ـ إن تعلق بالكف عن الفعل بالفعل بداللة 
املطابقة )كالنهي املتعلق بالقراءة يف الركوع مثاًل فهو  الكراهة( 2 ـ وإن تعلق 
بالكف عن الفعل بداللة االلتزام كداللة طلب املندوب بداللة االلتزام عن النهي 



38

عن ضده  فهو خالف األوىل، كطلب قيام الليل( فإنه دل باإللتزام عىل النهي 
عن ضده )كنوم الليل كله(؛ فيطلق عىل النوم أنه خالف األوىل وال يطلق عليه 

أنه مكروه.
)خطاب اهلل تعاىل( أي كالمه النفيس األزيل؛ إذ حقيقة اخلطاب هو الكالم الذي 
يقصد به من هو أهل للفهم، واختلف هل من رشط التسمية به وجود املخاطب 
أم ال؟ وعىل هذا جرى اخلالف يف كالم اهلل األزيل؛ هل يسمى خطابًا قبل وجود 
كالمه  أي  تعاىل  خطابه  املقدمات:  عىل  رشحه  يف  البناين:  قال  ال؟  أم  املخاطبني 
عىل  جمازًا  ال  حقيقة  خطابًا  األزل  يف  كونه  حالة  الكالم  ذلك  أي  األزيل  النفيس 
األصح كام قاله املحقق املحيل يف رشح مجع اجلوامع. قال الشيخ حممد اهلاشمي يف 
مفتاح اجلنة: فاملخاطب موجود يف العلم قطعًا وقد أهله اهلل للفهم قبل وجوده يف 
اخلارج، وهذا القدر من الوجود كاف يف وجه التسمية يف األزل خطابًا. وال يلزم 
من وجوده يف العلم ظهوره يف اخلارج عندنا حتى يلزم عليه قدم العامل. إذ املراد 
بحدوث العامل ظهوره لنا من األعيان الثابتة يف العلم إىل الوجود اخلارجي؛ ال أن 
العامل  به ثم علمه تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا؛ فحدوث  اهلل تعاىل كان جاهاًل 
أي ظهوره يف اخلارج مشهود حمسوس ال ريب فيه لعاقل. فاإلمكان واحلدوث 
الزمان للعامل؛ فهام صفتان نفسيتان ذاتيتان للعامل ال يعقل بدوهنام؛ كام أن وجوب 
استحالة  أن  وكام  بدوهنام،  وعز  جل  يعقل  فال  تعاىل  هلل  والقدم  الذايت  الوجود 
فالعامل  األحوال؛  من  بحال  الوجود  يقبل  ال  له  ذايت  وصف  الرشيك  وجود 
ممكن جيوز وجوده وعدمه. )وعلم اهلل تعاىل وكالمه( يتعلقان بالواجب واجلائز 
واملحال، )وإرادته تعاىل وقدرته( يتعلقان باجلائز. فام شاء كان وما مل يشأ مل يكن. 
)وبالقدرة(  العلم.  وفق  عليه  ما جيوز  ببعض  املمكن  تعاىل  )فباإلرادة( خيصص 
يربز ويظهر تعاىل املمكن عىل وفق اإلرادة إنام أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
  كن  بقوله:  عليه كالمه  توجه  ملا  اهلل  علم  كان موجودًا يف  أنه  فلوال  فيكون؛ 
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فسمع كالمه وامتثل أمره  فكان. أي ظهر يف الوجود اخلارجي.
والتعليل  واحلكمة  والقدر  القضاء  يف  العليل  شفاء  يف  اجلوزية  ابن  العالمة  قال 
)فصل(: وههنا أمر جيب التنبيه عليه، والتنبيه له، وبمعرفته تزول إشكاالت كثرية 
تعرض ملن مل حيط به علاًم؛ وهو أن اهلل سبحانه له: 1 ـ اخللق 2 ـ واألمر؛ وأمره 

سبحانه نوعان: 1 ـ أمر كوين 2 ـ وأمر ديني رشعي.
فمشيئته سبحانه متعلقة  1 ـ بخلقه 2 ـ وأمره الكوين. وكذلك تتعلق بام 1 ـ 

حيب 2 ـ ويكره. )كله داخل حتت مشيئته(.
والكفار واألعيان واألفعال  الشياطني  يبغضه. وخلق   وهو  إبليس  كام خلق 

املسخوطة له  وهو يبغضها. )فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله(.
ألسنة  الذي رشعه عىل  الديني ورشعه  بأمره  فمتعلقان    وأما )حمبته ورضاه( 
رسله أ ـ فام وجد منه  تعلقت به )املحبة واملشيئة( مجيعًا  فهو حمبوب للرب 
  واقع بمشيئته )كطاعات  املالئكة واألنبياء واملؤمنني(. ب ـ وما مل يوجد منه

تعلقت به )حمبته وأمره الديني( ومل تتعلق به )مشيئته(.
به  تتعلق  ومل  )مشيئته(  به  تعلقت    واملعايص  والفسوق  الكفر  من  وجد  وما 

)حمبته؛ وال رضاه؛ وال أمره الديني(.
وما مل يوجد منهام  مل تتعلق به )مشيئته؛ وال حمبته(.

فلفظ  1ـ  )املشيئة  كوين(. 2ـ  ولفظ  )املحبة  ديني رشعي( 3ـ  ولفظ 
اإلرادة ينقسم إىل أ ـ إرادة كونية )فتكون هي املشيئة(. ب ـ وإرادة دينية )فتكون 

هي املحبة(.
فإذا عرفت هذا فقوله تعاىل )وال يرىض لعباده الكفر(

القدرة  يناقض نصوص  العرس(. ال  بكم  يريد  و )وال  الفساد(  )واهلل ال حيب  و 
غري  املحبة  فإن  وقدره؛  وقضائه  بمشيئته  ذلك  وقوع  عىل  الدالة  العامة  واملشيئة 
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املشيئة؛ واألمر غري اخللق.
ونظري لفظ األمر فإنه نوعان 1 ـ أمر تكوين 2 ـ وأمر ترشيع. والثاين قد يعىص 

وخيالف؛ بخالف األول.
فقوله تعاىل زب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئرب اإلرساء: 16.

أمرنا  تقدير  تكلف  إىل  حاجة  وال  بالفحشاء(،  يأمر  ال  اهلل  )أن  قوله  يناقض  ال 
  أمر تكوين وتقدير  مرتفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها؛ بل األمر ههنا
ال أمر ترشيع. لوجوه؛ أحدها 1 ـ املستعمل يف مثل هذا الرتكيب أن يكون ما بعد 
الفاء هو املأمور به. كام تقول: أمرته فقام، وأمرته فأكل، كام لو رصح بلفظة أفعل، 
34. وهذا كام تقول:  البقرة:  زب ہ  ہ  ہ  ہ    ھ رب  تعاىل  كقوله 

دعوته فأقبل، وزب ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  رباإلرساء: 52.
2 ـ أن األمر بالطاعة ال خيص املرتفني، فال يصح محل اآلية عليه بل تسقط فائدة 
ذكر املرتفني، فإن مجيع املبعوث إليهم مأمورون بالطاعة، فال يصح أن يكون أمر 

املرتفني علة إهالكهم مجيعهم.
3 ـ أن هذا النسق العجيب والرتكيب البديع مقتىض ترتيب ما بعد الفاء عىل ما 
قبلها، ترتب السبب عىل مسببه، واملعلول عىل علته. أال ترى أن الفسق علة حق 
لفسقهم  سبب  األمر  فهكذا  لتدمريهم؛  علة  عليهم  القول  وحق  عليهم،  القول 

ومقتىض له، وذلك )هو أمر التكوين ال أمر الترشيع(.
لرسله؛  وخمالفتهم  معصيتهم  بعد  كانت  إنام  إلهالكهم  سبحانه  إرادته  أن  ـ   4
عليهم  قدر  بأن  فعاقبهم  إهالكهم  اهلل  فأراد  تقدمت،  قد  وخمالفتهم  فمعصيتهم 

األعامل التي يتحتم معها هالكهم.
فإن قبل: معصيتهم السابقة سبب هلالكهم؛ فام الفائدة يف قوله زب  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  رب اإلرساء: 16. وقد تقدم الفسق منهم قبل املعصية السابقة، وإن كانت سببًا 
للهالك؛ لكن جيوز ختلف اهلالك عنها وال يتحتم كام هو عادة الرب تعاىل املعلومة 
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يف خلقه؛ أنه ال يتحتم هالكهم بمعاصيهم؛ فإذا أراد إهالكهم وال بد أحدث سببًا 
آخر يتحتم معه اهلالك. أال ترى أن ثمودًا مل هيلكهم بكفرهم السابق حتى أخرج 
وكذلك  لوط،  وقوم  فرعون؛  قوم  وكذلك  حينئذ.  فأهلكوا  فعقروها  الناقة  هلم 
وهذه  إثره؛  عىل  يأخذها  وعدوانًا  بغيًا  هلا  أحدث  إهالكهم  اراد  إذا  األمم  سائر 
يعاجله،  العبد وهو حيُلم عليه وال  فيعصيه  عباده عمومًا وخصوصًا؛  عادته مع 
حتى إذا أراد أخذه قيض له عماًل يأخذه به مضافًا إىل أعامله األوىل فيظن الظان 
وكان  بذلك؛  القول  عليه  حق  بل  كذلك؛  وليس  وحده  العمل  بذلك  أخذه  أنه 
احلق  ثبوت  يقتيض  ما  عمل  حيث  األوىل؛  بأعامله  القول  عليه  حيق  مل  ذلك  قبل 
بعد ذلك  فإذا عمل  احلاكمني ومل يمض احلكم،  به أحكم  عليه؛ ولكن مل حيكم 
ما يقرر غضب الرب عليه أمىض حكمه عليه وأنفذه )فلام آسفونا انتقمنا منهم( 
قد  مل يكن غضبه سبحانه  بمعصية رسوله؛ ولكن  قبل ذلك أغضبوه  كانوا  وقد 
إيامهنم  من  أيس  فلام  بإيامهنم؛  يزول  أن  بصدد  كان  إذ  عليهم؛  واستحكم  استقر 

تقرر الغضب واستحكم فحلت العقوبة.
فهذا املوضع من أرسار القرآن؛ وأرسار التقدير اإلهلي؛ وفكر العبد فيه من أنفع 
األمور؛ فإنه ال يدري أي املعايص هي املوجبة التي يتحتم عندها عقوبة؛ فال يقال 

بعدها. واهلل املستعان.
وإذا أردت التوسع فراجع هلذا الفصل بابًا يف الفرق بني القضاء الكوين والديني 
والقدر واحلكمة  القضاء  العليل يف  47 شفاء  اجلوزية يف  ابن  اإلمام  كتاب  )من 

والتعليل( وذلك لشدة احلاجة إليه.
مشيئته  عدم  أن  كام  موجود،  لكل  املوجبة  وأهنا  الرب،  مشيئة  هذا  يف  واملقصود 
موجب لعدم وجود اليشء، فهام املوجبتان، ما شاء اهلل وجب وجوده؛ وما مل يشأ 

وجب عدمه وامتناعه.
وهذا أمر يعم كل مقدور من األعيان واألفعال واحلركات والسكنات. فسبحانه 



42

أن يكون يف مملكته ما ال يشاء؛ أو أن يشاء شيئًا فال يكون؛ وإن كان فيها ما ال حيبه 
وال يرضاه؛ وأن حيب اليشء فال يكون؛ لعدم مشيئته له؛ ولو شاء لوجد. اهــ.

ظهوره،  بشدة  الظهور  عن  واحتجب  عزته،  حجاب  يف  احتجب  من  فسبحان 
نوره  من  حجابًا  بسبعني  احتجابه  ولوال  نوره،  بإرشاق  األبصار  عن  واسترت 
ألحرقت سبحات وجهه أبصار املالحظني جلامل حرضته؛ ولوال أن ظهوره سبب 
خفائه لبهتت العقول، ودهشت القلوب، وختاذلت القوى، وتنافرت األعضاء؛ 
ولو ركبت القلوب من احلجارة واحلديد ألصبحت حتت مبادىء أنوار جتليه دكًا 

دكًا، فأنى تدرك كنه نور الشمس أبصار اخلفافيش.
وهذا الظهور ألهــل الوفـا ومن أعجب األمر هذا اخلفا   
ولكـــن تـكـّثر ملــا صــفا وما يف الوجود سوى واحد   

عــىل عيــن أمر بدت أحرفا وأصـل مجيـع الورى نقطةٌ   
فكانت مشوَق احلشى املدنفا وتلك احلروف غدت ِكلمةً   

هو احلــقُّ واليشُء فيه اختفى فإن قلَت ال يشَء قلنا نعم    
له احلــقُّ أثبـَت كيـَف انتفى وإن قلَت يشٌء نقوُل الذي   
والَم العــذول ومــا أنصفـا وضج احلــسود ولـم يتِئد   

وبـيـني بــأنــك لــن تعرفـا وقـد حـال بـينك يا عاذيل   
وأين زفريي الذي مـا أنطفــا وأيـن ضلوعي التي يف َلظى   

تسيل وجفـني الـذي ما غـفـا واين دمـوعَي تــلك الــتي   
َيــرْون النــعيم بغيــر اجلــفا ألــم تـَر أن املــحــبيـن ال   
تركــت سلــّوي ملــن عنــفا فــمـهاًل رويــدك إين امرؤٌ   
وقــلبي عــىل قــلبــه أرشفـا وخلفت خلفي مجيع الورى   
وَبعدي هـو القبـُل يـا من وىف وفوقَي حتتي وال حتت لــي   

وذقت املدامــة والَقــْرَقَفـــــا وملا رشبت كؤوس اهلــوى   
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وعنــي مجيــعي مىض واختفى أزيلت صفايت فال وصف يل   
وملحة نوٍر من املصطفــــــــى ومـا أنـا إال َهيوال الــورى   
عسانا نــرى الـرشا األهيــفـا خلييلَّ قوما بنا للحـمـــــى   

وإن جئتــام دار سلمى قفـــا وعــوجا عىل سفح ذاك اللوى   
عسى احِلبُّ بالوصل أن يعطفا فــإين مشــوٌق كـثرُي اجلـوى   

بــه كدٌر بني أهــل الصـــفــا وقـوال ملـن الم ويــَح الـذي   
ويف هذا املقام أحب أّن أوضح مسألة وهي:

ما شهد،  ما علم ومعربًا عن كل  ما سئل وذاكرًا كل  رأيته جميبًا عن كل  َمْن  أّن 
فاستدل بذلك عىل وجود جهله، وجهله من ثالثة وجوه:

1 ـ عدم اعتبار املراتب يف أنفسها، فليس كل سائل يستحق اجلواب، وال كل علم 
يذكر ألحد، وال كل مشهود يعرب عنه لكل شاهد.

ـ قال سيدنا عيل كّرم اهلل وجهه: )حدثوا الناس بام يعرفون أتريدون أن يكذب اهلل 
ورسوله(.

ـ وقال الغزايل: »وقد يترضر باحلقائق اقوام كام يترضر اجلُعل  حرشة )اخلنفس( 
بالورد واملسك«.

ـ وقال اجلنيد: »اجلواب عىل قدر السائل ال عىل قدر املسائل«.
ـ وقال بعض احلكامء: »زيادة العلم يف الرجل السوء كزيادة املاء يف أصول احلنظل 

كلام ازداد ِرّيًا ازداد مرارة«.
2 ـ تعذر اإلحاطة يف اجلواب بالعلم، وإضاعة العلم ببذله يف غري حمله وقصور 
ر  العبارة عن مدارك الشهود حتى ربام أّدت العبارة خالف املقصود، ومن ثم ُكفِّ
)إن  ـ  ابتدعوا  وال  فسقوا  وال  كفروا  وال  قوا؛  وُفسِّ عوا  وُبدِّ املحققني  من  مجاعة 
من العلم كهيئة املكنون( ـ أورد أبو عبد الرمحن السلمي رمحه اهلل تعاىل يف كتابه 
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من  )إن  مرفوعًا:  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  حديث  التصوف  يف  حديثًا  األربعني 
العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال أهل املعرفة باهلل تعاىل، فإذا نطقوا به مل جيهله إال 

أهل االغرتار باهلل، فال حتقروا عاملًا آتاه اهلل علاًم منه، فإن اهلل مل حيقره إذ آتاه إياه(.
اهـ اإلحياء 1/ 19.

ويف رشح احلكم البن عطاء اهلل البن زروق ص 161 عند ذكره رشح احلكمة:
من رأيته جميبًا عن كل ما سئل وذاكرًا كلام علم ومعربًا عن كل ما شهد فاستدل 

بذلك عىل وجود جهله.
يقول: ويف اخلرب »إن من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال العلامء باهلل فإذا ذكروه 

ة باهلل أي )أهل الغفلة(. أنكره أهل الغرَّ
وأنشدوا يف ذلك:

يا ُربَّ جوهر علم لو أبوح به   
لقيل يل أنت ممن يعبد الوثنا      

والستباح رجاٌل مسلمون دمي   
يرون أقبح ما يأتونه حسنا      

يليق ذكرها يف وقت دون وقت،  املحالَّ واألوقات خمتلفة، فرب مسألة  أن  ـ   3
ورب علم ُخوطب به يف حملٍّ دون آخر، ورب مشهود صح ذكره يف زمان دون 

زمان ولناٍس دون آخرين؛ فاجلهل إذن إلختالف النسب والوجوه.
واختلف يف هل 1 ـ ال يبذل العلم إال ألهله؟ قول الثوري.

2 ـ أو يبذل ألهله ولغري أهله والعلم أمحى جانبًا عن أن يصل إىل غري أهله؛ وهو 
مذهب اجلنيد. إذ قيل:

»كم تنادي عىل اهلل بني يدي العامة؟ قال: لكني أنادي عىل العامة بني يدي اهلل«.
وقيل للثوري: أال تذكر أصحابك؟ فقال: إهنم يف حجاب القطيعة.
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والصواب ما قاله سيدي أمحد بن زروق »وهو التفصيل«:
)1( ما كان من الوعظ والتذكر             فللخاصة والعامة

)2( وما كان للبيان والتقرير         فللخاص من املحبني، َفْمْن بعدهم.
)3( وما كان من األحوال واملنازالت  فللمريدين والسالكني. 

)4( وما كان من احلقائق واملعارف       فألهل املعرفة والواصلني.
فلكل مقام مقال ولكل عمل رجال. وباهلل التوفيق.

ثم احلامل عىل التعبري وما معه إنام هو  حب االستظهار، وهو من امليل للدنيا، 
عدم  يقتيض  إذ  جهل،  باآلخرة  الدنيا  وطلب  باآلخرة  اجلهل  من  للدنيا  وامليل 

ً وكْيفًا. تعظيمها وذلك من الغفلة من عظمة ما أعد اهلل فيها كامَّ
ـ إنام جعل الدار اآلخرة حماًل جلزاء عباده املؤمنني، ألن هذه الدار ال تسع ما يريد 
كانت  وإنام  هلا.  بقاء  ال  دار  يف  جيازهيم  أن  عن  أقدارهم  أجل  ألنه  يعطيهم،  أن 
ى  الثمرة دليل القبول، ألن الكريم إذا أعطى ظاهرًا كّمل باطنًا، وإذا وعد أمرًا قوَّ
يقيمك(.  ماذا  يف  فانظر  عنده  قدرك  تعرف  أن  أردت  )إن  بمبرشاته،  فيه  اليقني 
ألن املنازل عىل قدر مراتب النازل؛ فإن وّجهك للدنيا فقد أهانك، وإن أشغلك 
باخللق عنه فقد رصفك، وإن وّجهك للعمل فقد أعانك، وإن فتح لك باب العلم 

فقد أرادك...
وإن فتح لك بابًا إىل مناجاته فقد قربك

وإن واجهك بالبالء فقد هداك
وإن رصفك عن األغراض فقد أّدبك

وإن رضيَت به ورضيت عنه فقد فتح لك باب الرىض عنه، »وهو أعظم األبواب 
وأمتُّها وأكملها »الرضا باب اهلل األعظم، ومسرتاح العابدين، وجنة الدنيا«.ويف 
اخلرب يقول اهلل تعاىل: »أنا اهلل ال إله إال أنا خلقت اخلري والرش؛ فطوبى ملن خلقته 
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للخري وأجريت اخلري عىل يديه؛ وويل ملن خلقته للرش وأجريت الرش عىل يديه.
وأكرب املنازل كلها التعلق بأوصافه مع التحقق بأوصافك، بل أكرب الكرامات )أن 
الباطن مستسلاًم لقهره( أو قلت )الصدق يف  الظاهر ممتثاًل ألمره، ويف  تكون يف 

العبودية، والقيام بحقوق الربوبية( أو قلت )الطاعة والغنى به عنها(
متى رزقك الطاعة والغنى به فاعلم أنه قد أسبغ عليك

واهلل ويل اهلداية ال رب غريه نعمة ظاهرة وباطنة    
رسه  وأظهر  واإلمتنان،  الكرم  بمفاتيح  اإلمكان  خزائن  فتح  الذي  هلل  فاحلمد 
املكنون بني الكاف والنون، وكشف عن وجهه املتعال بتجليات اجلالل واجلامل، 
بام  اإلحسان  دواوين  ونرش  الكامل،  بأرسار  وظهر  النقصان؛  بأستار  واحتجب 
طواه يف بدائع خلق اإلنسان، وحتىل بمالبس األسامء القدسية، وجتىل عىل أصحاب 
املؤيد،  روحه  بتحقيق  وتأيدوا  املقيد،  املطلق  مجاله  يف  فهاموا  األنسية؛  القلوب 
وانفلتوا  والوهم  العقل  عقال  عن  وانحلوا  واخليال،  احلس  صور  عن  خرجوا 
السموات  أقطار  من  ونفذوا  والزمان،  املكان  مكبال  وكرسوا  األغالل  هذه  من 
ليحتموا  اجلالل  رُسادق  حتت  األزلية  بالعناية  ودخلوا  حال،  كل  عىل  واألرض 
بحامية الشجرة املباركة الذاتية التي هي ال رشقية وال غربية، من جناية ما حتتها من 
الظالل، وقد توقدت مصابيح قلوهبم باشعة أنوار حمبوهبم، فنالوا غاية مطلوهبم 
املعارف  من  وامتلؤوا  مرشوهبم،  كؤوس  ساقيهم  بيد  هلم  وراقت  ومرغوهبم، 

بطونا وظهورًا، وسقاهم رهبم رشابًا طهورًا.
وافرتقوا  معرفته  يف  العقالء  حتريت  الذي  وتبارك  هو،  إال  هو  ال  من  فسبحان 
وتاهوا؛ وهدى إليه قوما بضالهلم فيه )قد أفلح املؤمنون(، فجعل جهلهم علاًم به 
)واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون(، وكان سمعهم وبرصهم، فيه يبرصون به يسمعون 
أهل  اخلواص  طريق  فبمالزمة  الدين(.  له  خملصني  اهلل  ليعبدوا  إال  أمروا  )وما 
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العبودية،  اإلخالص يكون اخلالص، وذلك يف كل أمر وهني، وهو الصدق يف 
وتوحيد الربوبية، املربأ من اإلرشاك )وأحسنوا إن اهلل حيب املحسنني(، واإلحسان 
املعارف  بحلل  تزين  فمن  يراك.  فإنه  تراه؛  تكن،  مل  فإن  تراه  كأنك  اهلل  تعبد  أن 
واألرسار فقد تزيا بزي احلبيب املختار، من حلل األعامل الصاحلة وقالئد املراقبة 
واالستحضار، وباملتابعة يف أنواع األنوار، وبالفرار من اجلاهلية إىل مدينة القلوب 
الروحانية، رغبة يف متابعته صىل اهلل عليه وسلم، وحبًا يف مداومة طاعته وإيثارًا 
للسلوك يف طريقته، بحسن االقتداء، يف األدب الظاهر والباطن وكامل االهتداء، 
فاإلسالم طاعة وعبادة، واإليامن نور وعقيدة، واإلحسان مقام مراقبة ومشاهدة؛ 
فمن اخل هبذا املقام )اإلحسان( الذي هو الطريقة، فدينه ناقص بال شك لرتكه 
بعد  اإلحسان  مقام  إليه هو  الطريقة وتشري  إليه  تدعو  ما  فغاية  أركانه،  من  ركنًا 
اهلل  إىل  التوجه  يف  الصدق   ¬ هو  كله  هذا  فمرجع  ـ  واإليامن  اإلسالم  تصحيح 

تعاىل. فمنه سبحانه ُتستمد اإلعانة وُيستنزل غيث املعارف من لطائف األرسار.
اللهم اجعل لساين رطبًا بذكرك، ونفيس مطيعة ألمرك، وقلبي مملوءًا بمعرفتك، 
وروحي مكرمة بمشاهدتك ورسي ُمنعاًم بقربك، إنك عىل كل يشء قدير. اللهم 
شعتي،  هبا  َتُلمُّ  أمري،  هبا  وجتمع  قلبي،  هبا  هتدي  عندك  من  رمحة  اسالك  إين 
ُرشدي،  هبا  وتلهمني  عميل  هبا  وتزكي  شاهدي،  هبا  وترفع  غائبي،  هبا  وتصلح 
وتردُّ هبا ُألفتي، وتعصمني هبا من كل سوء. اللهم إين أسألك الفوز يف القضاء، 

ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنرص عىل األعداء.
اللهم انفعني وارفعني، واجعلني متبعًا ال مبتدعًا، واجعلني حماًل للتلقي عنك، 
فاقبل  وعالنيتي  رسي  تعلم  إنك  اللهم  ورمحتك،  بفضلك  بشهودك  وأقمني 
معذريت، وتعلم حاجتي فأعطني سؤيل، وتعلم ما يف نفيس فاغفر يل ذنويب. اللهم 
إين أسألك إيامنًا يبارش قلبي، ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني إال ما كتبته 
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عيل، وأرضني بام قست يل. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشاخينا وملن صنع معنا 
معروفًا ابتغاء وجهك ويف سبيلك، وملن له حق علينا من أمة سيدنا حممد أمجيعن. 
أسال اهلل تعاىل التوفيق واملامت عىل التحقيق. سبحان ربك رب العزة عام يصفون 

وسالم عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.

كتبه عبد ربه الغني
د. حممد توفيق ابن الشيخ حممد تيسري املخزومي

أبو الطيب

دمشق يف يوم االثنني
21/ 6/ 1429هـ
23/ 6/ 2008م
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كلمة كحال مربي

النفس وعلو  الفكر وشفافية  العلم ورقي  األوائل يف سمو  املميزون هم  ملا كان 
املقام... فتأهلوا فيام هم فيه فحازوا يف املجالس وأصبحوا خري من يعطي العلوم 
ويّربون أجيال املستقبل لنرباس أسس عقيدة التكوين املادي من قوة ما فوق طبيعة 
املخلوق واإلنسان اإلنساين خاصة يف عظمة العني والعني البارصة والذي ملع يف 
علمها العامل املميز املجاز من جامعة بيري وماري كوري يف باريس عاصمة أوروبا 
وعضو  العامل  بلدان  أقدم  سورية  يف  العيون  ألمراض  الفرنسية  للجمعية  واملمثل 
مؤسس يف اجلمعية العاملية ألمراض سطح العني يف أمريكا الدكتور املريب واملطبب 
العيون يف كلية الطب بجامعة دمشق  بشار اسكندر لوقا أستاذ جراحة وأمراض 
الرئايس األستاذ اسكندر لوقا فلحظ ما حلظ  القلم  الشام ومستشفياهتا، إبن عامل 

فخط بقلمه كلمة ملولود كتايب اجلديد معربًا عن احلقيقة الكونية العظيمة إذ قال:
كلام قرأت مؤلفًا جديدًا للدكتور عبد املنعم جربي.

كلام ازددت اعجابًا بقدرته عىل اإلملام ودقته يف عرض تفاصيل املوضوع، فيبدع 
فيه، وهو بنفس الوقت يمتلك رهافة إحساس األديب وعقلية الباحث العلمي 
اجلديد  املؤلف  هذا  يف  مرجعًا   )67( تفوق  كثرية  مراجع  عىل  واملعتمد  الناقدة، 
وكلام  هذا  بيده...  خمطوطه  صورة  عىل  أطلعت  الذي  واملاديني  اإلهليني  خصام 
ازداد اإلنسان علاًم ومعرفة اقرتب من اهلل عىل عكس ما قد يظن املادّيون... فكام 
ال  الساّمي  املفكر  العقل  فإن  العني:  لترشيح  عرض  بعد  جربي  الدكتور  يذكر 
يمكن أن يعتقد أن طبيعة مادية هبذا الرتاتب الدقيق تتحد تلقائيًا من غري حاجة 

إىل قوة ما فوق الطبيعة؟
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ولو متعنا أكثر بترشيح العني: فأخذنا كل طبقة منها لفحصها حتت املجهر لدهشنا 
أكثر فأكثر يف دقة تركيب خالياها املنتظم، وعندما ندرس وظيفة كل خلية ووظيفة 
مكونات اخللية ال يمكننا إال أن نمجد اخلالق، وعندما حيب اخلالق عبدًا يزيده 

علاًم، زادك اهلل علاًم يا صديقي العزيز.
الدكتور بشار لوقا
دمشق 20/ 8/ 2008
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كلمة عامل مربي

الدكتور زهري عارف العوا

املعرفة بكلمة  َف  لُيَعرِّ املعرفة  العلم فيام عرف من  لكل مريب عامل: حلية يف كامل 
السوري  الشعب  العوا عضو جملس  الدكتور زهري عارف  املريب  األستاذ  وكلمة 
رئيس االحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم وراعي علم السمع والنطق 
العلمية  التكنولوجيا  دول  يف  الطبية  املؤمترات  وعضو  اجلامعات  يف  والتذوق 
ومعالج كامل احلواس السمعي والصويت واألنفي كامل مجال االنسان اإلنساين يف 
حنجرته كنز نربته املوسيقية بأوتارها وريشتها األذنية بصيواهنا وممرها ومهجعها 

األنفي للسمع والنطق حتى حيي الفؤاد حمي كوكب املعرفة إذ قال:
الوجود  يف  وإدراك  فهم  من  فيه  ملا  روحية  ترانيم  والعلم  معرفة  العلم  متذوق 
وحقيقته، وهو فنون ومدارس ومذاهب ومشارب من بحور املعرفة منبع أصول 

احلكمة بتحقيق يف املخلوق املوجود بأحسن تقويم.
الكتاب هذا املضاف إىل مكتبات العلم، باحث فيام قالوه أهل اجلدال الطبيعيون 
حضاريًا  منربًا  جعله  سديد  وبرأي  املعرفة،  فرقان  الكالم  حكامء  من  واإلهليون 
جامعًا يف ما يف الكون من حقائق بدقة التحضري من منطق الفكر اإلنساين املتنوع 
البيان اخلاليف ما بني املؤمن بالوجود من خالق قدير عظيم ومؤمن تدنى إىل  يف 

املادة الطبيعية من املادة الطبيعية يف الوجود الزائل.
وقد خطى الدكتور عبد املنعم جربي بقلم جريء وفكر عامل يف وضع آراء بعض 
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فيام  الفكري املجوجل بضوابط احلكمِة  التاريخ  املدارس الالهوتية والفكرية يف 
الكون  هذا  يف  املعرفة  فرقان  حكامء  كالم  متذوق  به  نطق  زاخر  علم  من  حوى 
بجهد وإتقان حينام بات واضحًا ألويل األلباب واألبصار أن اهلل الواحد خالق كل 
يشء وليست الطبيعة وال املادة بتحقق أويل املعرفة الناهبني يف احلقائق التكوينية أن 
اهلل هو الفعال اخلالق كل يشء وله امللك واحلكم والقضاء والقدرة وكل يشء يف 

كل يشء موجود ومعلوم وموجود غري معلوم.
والكتاب هذا يستحق كل كلمة سامية النتزاع بيان صواب اعتقاد البدائي باخللود 
العقالنية الساذجة وأدلة من خيالف احلقيقة اإلهلية يف اخلليقة.. سائلني  يف أدلته 
للمكاتب  وأضاف  حقق  ما  عىل  التوفيق  جربي  املنعم  عبد  للدكتور  اإلله  املوىل 
بالوقائع  املرأة عرب العصور بأسلوب شيق ميلء  العلمية من مؤلفات مثل كتاب 
واملسلمني وحقيقة  والنصارى  اليهود  عند  املسيح  والترشيعية، وكتاب  التارخيية 
الثالوث، وهذا الكتاب القيّم بحيثياته إلدراكه مدارك العارفني بشفافية السالكني 

يف أسلوب مجيل.

الدكتور زهري العوا
2008 /6 / 00
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كلمة املحامي

من أخ فاق أدبًا وعلاًم وجهادًا رضوسًا يف احلياة للحياة.. حتى وصل بعد ما ذاق 
املر واحللو وكابر وعرف ما مل يعرف إىل أن ارتقى وعلم ما مل يعلمه اآلخرون من 
أترابه املحامني، وأهل العلم االجتامعي والصناعي والعاميل ورجال اإلقتصاد، وله 
جمالس إنس جيود وجيول فيه أهل العلم، ويف كل ندوة جيوب وجيول ملعرفة آخر ما 
سطرت حتى وافيته بمخطوط كتاب جديد عنوانه خصام اإلهليني واملاديني الذي 

حتدثت عنه مرارًا ففاق يل هبذه الكلمة إذ قال:
الدكتور عبد املنعم جربي:

أقف متأماًل لسنوات خلت عرفتك فيها، وأقول لك:
الثوار  أجدادك  معقل  النريبني  وادي  ومن  األحرار  أجدادك  أرض  لبنان  من 

أستحرض قلمك لطاملا كان منار اهلداية للتائهني والتطور والتمييز.
فكرك علمنا أن ليس هنالك يشء جيد أو يسء بحد ذاته ولكن تفكرينا هو الذي 

يقرر ذلك.
حول  االجيابية  معتقداتنا  وكتبك  ومسامرتك  ندواتك  خالل  من  فينا  خلقت 
أنفسنا لتعطينا القدرة عىل تشغيل قدراتنا وامكاناتنا بفاعلية لتضع النتائج وتكلل 

بالنجاح.
لسلسلة  مراس  وهو  االجيايب  الشعور  من  إطار  ضمن  كلامته  تضعنا  هذا  كتابك 
لقراءة  والتشوق  بالفضول  تشعرنا  عالية  ثقافة  عن  نابعة  اخلربات  من  متشابكة 
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مهارات  فينا  وزرعت  للعامل  فهمنا  لتفيد  أرزتنا  يفء  حتت  بلغتنا  لكتابتك  املزيد، 
اتصالنا بفكرك الذي ال يقدر بثمن وأوصلتنا للفهم الواعي إن أردت تبيانه ألن 
من يضع اإلطار حُيكم النتيجة والتعايش مع تلك املبادىء أو النواميس الكونية 

أمر يف غاية األمهية إذا أردنا الوصول إىل مستوى أمثل للحياة..

وفقك اهلل
املحامي

بشار خربوطيل
دمشق/17/6/2008.
2008 / 6 / 17
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كلمة للكلمة

يتساءل أهل املعرفة فيام هو واقع ومعلوم عند من تعلم وحرص عىل العلم من 
بحثهم  يف  حتققوا  ملا  تثبيتًا  كراساهتم  يف  العلامء  أقالم  سطره  وما  املتكلمني  افواه 
لتحقيق  به  تفلسفوا  وما  والعقيدة  والشعر  النثر  أدب  من  الكالم  ببديع  وبياهنم 
البيان فيام أبدعوا به من مشارب علوم السامء وما عال وصفا ومن األرض ما ظهر 
منها وما بطن، وزينوا به صحائف وداد الفكر مؤكدين املصادر بتوابع التحقيق 

من حدائق بحار العلوم.
واألستاذ الفاضل شمص نجيب شمص من هؤالء الباحثني عن احلقيقة بعذوبة 
الربهان لتعطشه وجوعه لعلوم أكابر الذوق أينام حلوا ونزلوا بإسدال صافيات 
املسك لتفتيح مسام العقل الكامل بنسامت غذاء الروح والنفس الشفافة الراضية 

بالعلم للعلم إذ يقول:
من أسعد أيامي هو اليوم الذي أجهُز فيه عىل كتاب ما بني دفتيه..

أما تسليتي هي يف حديقة املنزل الصغري، أتنشق عبري الزهور وأبادهلا باإلعجاب، 
الرأي  أبادهلم  ثم  الناس وآرائهم مستمعًا  ميناء وأتعرف عىل  إىل  أبحر  يوم  وكل 
مبحرين سويًا يف كتاب، والكتاب بحر واسع يأخذ إىل أفق البعد البعيد مبحرًا يف 

بحره ثم يعود عىل جناح األثري إىل طاولة البحث والقراءة..
التلفاز  وعناوين  القراءة،  من  أكثر  والبحث  القراءة  سنة  املفكر  العقل  فسنة 
نشاهدها كل يوم مرات ومرات حاثة عىل القراءة بعرضها أسامء كتب وكتب إال 
أن اإلذن ال تصبو إىل النداء..، ومتذوق العلم ال يرتك القراءة، وللعجب سألت 

رجاًل غريب اجلنسية.. قائاًل: هل يطلب منكم التلفاز القراءة؟
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يف  طبيعية  سنة  القراءة  يقرأ:...  ال  منّا  ومن  التنهد:  بعد  طوياًل  ضاحكًا  أجاب 
عقول الناس...

حقًا القراءة هي الفكر والتفكري يف عقول اآلخرين، األديب الكبري )سومرست 
موم ختىل عن منصبه بعد أن كلف بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عىل رجل يف اليابان 
أبان احلرب العاملية الثانية، وانتظره أيامًا فلم حيَظ به، فقرر ورفيقه اقتحام املبنى 
الصغرية  الكتابة  يفتح صادف عىل  طاولة  ما  املنزل وفتح  تفتيش  ودخال، وبعد 
سارحًا  ووقف  املكتب  أمام  فوقف  عليه،  القبض  املطلوب  بيد  مكتوبة  رسالة 
بفكره إىل البعيد... ثم زفر مهمومًا وأمر الفريق املرافق بالنزول متوجهًا إىل قيادته، 
وهناك كتب اعتزاله عن العمل باستقالة إىل املسؤول..؟ فاستدعاه، وسأله: هل 
هناك من سبب لذلك؟ أجاب: قائاًل: بيني وبينه عالقة روحية بقراءيت رسالة عىل 
السبب  الكلامت دفعتني هلذا  طاولته، فمرت يف أعطايف وانتابني نشوة من رنني 

وأنا مؤكدًا عىل هذه اإلستقالة واالعتزال)1(.
إذن: الكلمة رداء العقل ومظلة احلياة بني البرش االنسانيني...

ونعمل  نعمل  احلرف  ضفاف  وعىل  ونحزن..  ونفرح  ونحب،  نسعد  بالكلمة 
ونكتشف مكنون احلياة وما فيها.

لذا للكلمة دور كبري يف مسارنا وسلوكنا، وعلينا أن نتابع البحث يف املطالعة لنسرب 
أغوار الكون العجيب، فسبحان اهلل ملك احلق خالق النور.

وها هو الدكتور جربي يسعدنا بإطاللة جديدة مليئة ذخائر علم الكالم بمؤلف 
فينا  مثريًا  املوعود،  اليوم  إىل  غابرًا وحارضًا  النهي  وأولياء  احلكامء  أشغل عقول 
مشاعر البحث والتدقيق حتى ترسو عزيمتنا رسو اجلبال وتشتد فينا أوتار الثقافة 
بروح الفكر، والفكر املستقبيل، راجني املوىل عز وجل أن يمد ويفتح الفتح املبني 

1 ـ كتاب كنت جاسوسًا، سومرست موم.
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عىل الدكتور املؤلف عبد املنعم جربي وإخوانه املؤلفني األكابر يف بث وإخراج ما 
يف جعبهم من فتوح املعرفة وكنوزها، لنكتشف منها أبعاد الزمن، ونصون الثقافة 
بالغار والياسمني، حاثني أهل التعلم القراء الكرام عىل املثابرة يف متابعة مؤلفات 

الدكتور جربي ألنه فكر ناضح واضح العقيدة عامل بفنون.

واهلل ويل التوفيق
شمص نجيب شمص
15/ 6/ 2008م
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ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ      ٻ   ٻ   ٱ   ۋ    ٴۇ    

ڀ  ڀ   رب )1(.

1ـ فرقان عظيم سورة العاديات آية 6 ـ 11.



59

مقدمة

احلمد هلل القدير املقتدر رب الكائنات الدال عىل وجوده بخلقه خلقه وحمدث خلقه 
زبٺ   وأنه  وسموها  الصفات  كامل  بكل  املتصف  ووحدانيته  وعظمته  بأزليته 
ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  رب)1( املمجد يف تسبيح كل يشء زب  ڱ  
للعاملني  املبعوث رمحة  والسالم عىل  والصالة  ڱ  ں  ں  ہ  رب)2(.  ڱ  ڱ  
أكمل اخللق سيدنا وموالنا حممد وعىل آله وإخوانه األنبياء واملرسلني واملصطفني 
بالفردوس  ليفلح  الدين  يوم  إتبع اهلدى إىل  الثبات والبيان ومن  وصحابته أهل 

نزالً لقول جل من قال:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
اإلهلي  باملؤمن  تعريف  هذا  وبقوله  رب)3(  گ   گ   گ   ک   ک   ک     

ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   زبٹ   بقوله:  اجلاحد  املادي  دون  وتثبيتًا 
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  

1 ـ قرآن عظيم آية 11 سورة الشورى.
2 ـ قرآن عظيم آية 44 سورة اإلرساء.

3 ـ قرآن كريم آية 1 ـ 11 سورة املؤمنون.
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ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑرب)1(.

فالدين: دين اإلسالم بأمن وسالم لتعاليمه املجموعة من كل الديانات السابقة 
التغيري  الزمنية حتى حيني  بعقيدة وترشيع وخالص لكل األمم من احلقب  مميزًا 
اإلهلي بطي التكوين الكوين كطي السجل بقيام يوم الدينونة الكربى عىل اإلهليني 
العقالء أويل األلباب  الكتاب للمفكرين  املاديني ومن واالهم وهذا  والطبيعيني 
الذين )صفت( عقوهلم املفكرة من رواسب عمي القلوب يف الصدور املظلمة، 
ووعوا يف سمو الفكر واملعرفة الكونية التكوينية وآمنوا باحلقيقة الكربى متحققني 

من واقع نظريات اإلهليني واملاديني بفهم وفكر عقيل حتلييل ثاقب.
وما من شك يف أن األدلة التي تؤخذ من ذلك يمكن أن تصاغ يف أسلوب منطقي 
العقيل  املنطق  أسس  مع  متفقًا  ويكون  والنتائج،  املقدمات  عىل  يشتمل  بقياس 
املفكر ومبادئه،/ ولن يكون قط تصويرًا هلدف من أهداف القرآن ذلك. فالقرآن 

ال يضع قط وجود اهلل موضع شك حتى حيتاج إىل البيان واالستدالل عليه.
ومتى غاب اهلل حتى يكون يف حاجة إىل إثبات وحتقق؟

ومن اهلل العظيم نستمد اهلدى والنور والصواب واحلكمة واملعرفة واحلمد هلل.

1 ـ قرآن كريم آية 1 ـ 2 ـ 4 سورة األنفال.
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تعريف

اإلهلية  األهبة  بجالل  فكر  وال  عقل  يف  عقائد  نشأت  ما  اهلل  خلق  عجائب  لوال 
بفكر  طبيعية  تكوينية  ومادية  مليك،  ُملك  يف  وسموها  كامهلا  بطيف  الوجودية 
العقول  أهل  مالبس  متجلاًل  احلجى)2(  داعية  ولبى  الصبا  غربة  نفض  أبلق)1( 
املريضة اهلرمة املسرتحية رغم عالمات اهلل يسمعها اجلاهلون ويعترب هبا الباحثون 
والشهوات  البدع  أهل  فيها  فاصطدم  بالشبهات  حفها  عالمات  ومنها  العاملون 

وأعقبها باآلفات فانتفع بذلك أهل العظات.
تنرش  تزال  ال  شهادة  امللك  يف  له  رشيك  ال  وحده  الواحد  إال  إله  ال  أن  فأشهد 
قلوب  ومرعبًا  فيها  أحلد  من  مرهبًا  توحيده  اهلل  أمر  ما  منذ  اآلفاق  يف  دعوهتا 

املفكرين األصحاء يف حقيقتها ليطوي دعوة من عاند وجحد.
الصمدية  الوحدانية  حقيقة  لبيان  واملصطفني  والرسل  األنبياء  له  أن  وأشهد 
والعبودية، وحممدًا عبده وخاتم رسله مرساًل رمحة للعاملني بشريًا ورساجًا منريًا 
واقتالع  للواحد  اخلالص  التوحيد  نرش  يف  واصطفاًء  حكاًم  فوض  من  وأرشف 
تثبيت  الغّر شعاع  آله وصحابته  اللهم عليه وعىل  باحلق فصيل  الكفر وأإلرشاك 

دينه اإلهلي.
فجل جالل اإلله الرمحن الرحيم ملهم عباده املخلوقني حقيقة الوقائع اإلهلية بدءًا 
ناقدين احلقيقة هبوٍن جلهل ماهية  املاديني  املادة يف عقيدة  أنفسهم لقهر ذات  من 

1 ـ األبلق: األبيض واألسود املخالط.
2 ـ احلجى: العقل.
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الكونية  احلقيقة  يستدرك  مل  الذي  العقل  مرض  واستفحال  التشخيصية  الذات 
اإلهلية، واهلل الذي قىض يف سابق قضائه إلمضاء قضائه أن ال يبقى عتيًا إذا مل يتنبه 

بحقيقة العلم وحدانيته من كان غبيًا.
آلت  الزاكية:  املجالس  ورحيانة  تنافس  هي  العلم  رتب  كانت  وملا  رتب  فالعلم 
وصل  ما  أرقى  تشخيصية  روحية  حضارية  رامزة  بقرائن  باسمة  اإلهليني  عقيدة 
حياة...  يف  وفكر  بعقل  النفس  راحة  وهلم  عبثًا  خيلقوا  مل  والناس  اإلنسان،  إليه 
لكن عقيدة املاديني الناكرين املعاندين العاصني اجلاهلني: قد هوت هبوة وقوة ما 
فوق الطبيعة متناقضة ضائعة عن احلقائق رغم البيان والتحقق هبوة وقوة ما فوق 
الطبيعة وبذلك فاق اإلهلّيون عىل املاديني يف زكاوة العقل وتذوق حالوة السمو 

الروحي والنفيس بعلم املعرفة املعرفية.
واحلضارة الغربية اليوم متثل أرقى ما وصل إليه االنسان من حياة مادية... فليس 
هذا وحده هو الذي يسعد الناس، بل ال بد من حضارة جديدة تتابع هذا الرقي 
الرقي  ذلك  بجانب  راقية  روحية  حياة  إىل  بالناس  وتأخذ  فيه،  وتستمر  املادي 
املادي بحيث حتفظ التوازن دائاًم بني احلياتني املادية والروحية وال تسمح بطغيان 

إحدامها عىل األخرى، وإن مثل هؤالء ال وجود هلم يف جمتمع سليم طاهر.
فاملادية ال تعتمد إال عىل احلس واملشاهدة والتجربة واملنفعة العاجلة واللذة البدنية 
الروحانية  وأسس  بالغيب  االيامن  عىل  ثورة  فهي  والعنرصية،  القومية  والسيادة 
وسوء  وأنانيتهم  لشهواهتم  واستغلوه  الدين  تزعموا  الذين  عىل  وثورة  الدينية، 
العاقل  الفكر  وحرية  ومواهبه  التقدم  ورفضهم  ومهجيتهم  وسريهتم  سلوكهم 

والعلم.
وما املالحدة املاديون الوجوديون املنكرون لوجود املوجود؟ هم كمرض عضال 

ينفر منه اإلنسان املفكر العاقل الكامل نفور الظباء من الوحوش الضارية.
حتمل  عن  حمطاًم  أحطها  الزكية  النفس  مرض  مريض  هوى  إال  الوجودية  وما 
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وجربية  جربية  فكرة  كل  ترفض  التي  وهي  والروحي،  االجتامعي  الواجب 
فيزيولوجية. إال أن اإلحلاد ضعف وهوان وسقوط وفرار من مطالب وتكاليف ـ 

ويف هناية املطاف تكون املشكلة معروفة ما إذا كان هنالك:
قبول: حيرر

أو رفض: يستبد ويستلب.
موضوع  إال  الروحيني  واإلهليني  الوجوديني  املاديني  طبيعة  بني  التعارض  وما 
نقاش مفتوح أبدًا مددًا وفق اخليارات الثقافية واملجتمعات الروحية بفكر صاف 
عاقل سام ملكي غري خاضع عرب العصور السادلة ويفء الزمن الزائل الكراهات 
لكل  برسالة  البصرية  دين  اإلسالم  وجاء  سواء...  حد  عىل  واملجتمع  الطبيعة 
األجيال البرشية من املخلوق األول وكل األقوام من بعده لغاية فطرية من قوى 
اإلنسان يف  وأن  لإلنسان  املبينة  اإلهلية  الروحية  الوجودية  احلقيقة  ملعرفة  معرفية 

الوجود واحد يف كل إنسان خملوق.
فكرية  وثيقة  باألمس  كانت  كام  األبد  وإىل  اليوم  تبقى  واملاديني  اإلهليني  وقضية 
آخر،  يشء  أي  قبل  حضارة  القضية  وهذه  عقائديًا  احلضارات  بقضايا  متصلة 
احلجة  قامت  وهلذا  ـ  منطقي  ـ  عقيل  فكرّي  ـ  سلوكي  ـ  عمل  هذه:  واحلضارة 
واجلدل البيزنطي بني العقالء املفكرين وأصحاب اإلرادة واإلدارة بإعادة النظر 
للمنطق وحيثيات العرف بأن عدم أهلية املناظرين قدياًم!.. كان نتيجة مناالت يف 
املعرفة التارخيية اخلاطئة حلقيقة الذات الذاتية اجلاهلة يف فكر العلم الذايت التارخيي 
األديم للذات التشخيصية كون الرتاب يطفىء النار وهليبه ملحاكاة اإلله خملوقاته 
خللقه آدم وإذا نفخت فيه فقعوا له ساجدين فأبى واستكرب إبليس اللعني معاندًا 
مفكرًا أن النار املارجة أقوى وأعظم من األديم املخلوق ترابًا والرتاب طاىفء للنار 

ودارسه.
من هذا االستعراض نجد سلبيات حتت عطاء وغطاء مفهوم الطبيعة وقد عارضت 
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سيمون بوافوار مفهوم الطبيعة بإنشاء التاريخ، وأرسطو طاليس والقديس توما 
ناقصة، ويقول: حممود  بأهنا  املادة  ليعّرفا  معينًا  أنرتوبولوجي  اعتمدا عىل تصور 
تيمور )املثل القائل: ألرينك نجوم الظهر... والنجوم ال تناهلا العيون إال يف جنح 
الليل، إذ ال خيفق هلا وميض إال يف الظالم، فاملثل يعني أن املرء واجد من اهلم ومن 
األمل ما يظلم له هناره، فال يلبس أن يرى يف السواد نجوم السامء، وهو من يومه يف 

الظهرية ما زال.
ومصلحة سكة احلديد يف السويد تقول: ألرينك شمس الليل وهي ال تبغي سوءًا 
وال أذى، وال تريد هتديدًا وال وعيدًا إنام تنظم رحلة إىل مناطق الشامل لرتي هنالك 
الشمس طالعة يف منتصف الليل فيستمتع بمشهد من مشاهد الطبيعة طريف،... 

وهذه ظاهرة تتكرر أربع مرات خالل شهر )يونيه/ حزيران()1(.
هذا األمر الطبيعي التكويني آية إهلية إىل اجتذاب األنظار بقدر ملحوظ وإشغال 
فوق  ما  بقوة  تكوينية  لقوة  بينة  أم  الطبيعة؟  طبيعة  أهو  العلمي؟  املادي  الفكر 

الطبيعة من املوجد احلق للعظمة اإلهلية يف رس الوحدانية املكونة.
أثار  الروح  عن  )احلديث  كتاب)2(:  مقدمة  يف  يقول  حممود  احلليم  عبد  والدكتور 
املستفيضة  الكثري من األسئلة والعديد من األبحاث والدراسات  الزمن:  مّر  عىل 
والدرسات: مل تتقدم يف موضوع جوهر الروح وكنهها خطوة واحدة منذ أن بدأت 
الدراسات، ومن أجل ذلك َفَصَل علُم النفس احلديث بني أمرين يف دراسة الروح:

األمر األول: هو دراسة الظواهر واملظاهر التي ختضع للمالحظة والتجربة..
النفس ويكون مثلها  تثمر مبادىء وقواعد تكون علم  أن  الدراسة يمكن  وهذه 
يف علم النفس كمثل ظواهر الطبيعة التي تكون موضوع علم الطبيعة أو ظواهر 

1 ـ شمس وليل حممود تيمور ص 83، دار املعارف تونس
2ـ  وازن األرواح/ أندريه موروا: عضو املجمع اللغوي الفرنيس اشتهر بالتحليل النفيس واالجتامعي.
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الكيامء التي تكون موضوع علم الكيامء.
األمر الثاين: هو دراسة الروح يف ذاهتا وجوهرها.. وعلامء النفس رأوا أن يعزلوا 
هذا املوضوع عن جوهم العلمي، وأن يرتكوا للفالسفة يتخيلون فيه ويتومهون. 
يقني،  إىل  فيه  الوصول  وحياولون  عقليًا  املوضوع  يف  خيوضون  الفالسفة  وأخذ 

ولكنهم ما زالوا يبحثون.
واختلف املتكلمون يف رأهيم عن جوهرها وما زالوا خمتلفني..

إن البحث العلمي ابعد موضوع جوهر الروح عن جماله..
وإن التحقق العقيل مل يصل يف موضوع جوهر الروح إىل رأي موحد.

واختلف علامء الكالم!!()1(.
الذي  باملوت  يتعظون  البعد عن اهلل ال  النفس وظلمة  فالناس يعيشون يف ظلمة 
جيعل أي تكوين خملوق هامدًا ال حراك وال منفعة مادية النعدام الروح بقدرة ما 

فوق الطبيعة: أال وهي اهلل هبرطقة عقلية فكرية سلوكية.
األفكار  جمموعة  عىل  اخلروج  معناها  غامضة:  األصل  إغريقية  كلمة  واهلرطقة: 
الدينية التي يؤمن هبا السواد األعظم من الناس يف جمتمع ما وزمن ما. وهرطقة 
اليوم إذا زاعت واتسع نطاقها وآمن هبا أغلبية الناس: ـ اصبحت عقيدة الغد كام 

هو احلال مع الدين املسيحي()2(.
مقيتة  كلمة  اهلرطقة  أن  املقارن  الالهوت  علم  يف  غريغوريوس  األنبا  يؤكد 
اهلرطقة  حركة  غموض  عن  ينم  ومما  املوضوعية،  الناحية  من  بالرضورة  ليست 
تستوجب  هرطقة  التوحيد  تعترب  اآلهلة  بتعدد  تؤمن  التي  الوثنية  املجتمعات  أن 
اهلرطقة هي  أن  يعترب  الساموية  األديان  أن عرف  بعد  العامل  أن  العقاب، يف حني 

1 ـ مقدمة: وازن األرواح/ د: عبد احلليم حممود
2 ـ اهلرطقة يف الغرب ص 7/ د. رمسيس عوض
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االيامن بتعدد اآلهلة()1(.
وعقيدة جوزيف سميث)2(.

وجود الزمان ـ واملكان ـ واملادة.
وهذه االعتبارات الثالثة: قديمة أزلية غري حادثة، وليس هلا هناية. ويعّرف:

: قابلة للتحول والتطور. أ ـ املادة 
: قديم وهو الذي يوجه املادة ويسريها كام يشاء. ب ـ العقل 

: تقع من تأثري العقل يف املادة. ج ـ احلوادث 
به ضمن  نواميس خاصة  منهم  : مؤلف من عدة عوامل، ولكل  د ـ الكون 

قيود وحدود)3(.
فاإلنسان إذا متكن أن يصل إىل مستوى الوعي الروحي وهو يف ثيابه اجلسدي فإن 
)هذا املستوى الروحي املجرد عن مجيع لوازم عنارص تركيبته العضوية، وتأثريات 
وضغوط دواعي السلوك اليومي يف حياته، والبيئة الطبيعية اخلارجية املحيطة، فإنه 
سيكون قد احتوى الطاقة الكونية كلها يف اطالق جمرد عن املكان والزمان وعندئذ 
يكون قد طوى املكان بال انتقال وأحاط بالزمان بال حترك، وأدرك معارف مجة بال 

جتارب حسية)4(.
ومتشابكة  وثيقة  عالقة  باجلسد  اتصال  يف  والروح  والعقل  النفس  بني  والعالقة 
الروح  فإن  الروحية  التجارب  وتقدم  احلديثة  العلوم  تقدم  وبرغم  ومتداخلة 
وطبيعتها وكنهها ما زالت رسًا مغلقًا غري معروف وكل ما نعرفه عن الروح هو 
مالحظة أو مشاهدة آثارها يف اجلسم الذي تعترب هي سلطانه، وهو مملكتها املؤقتة 

1 ـ  اهلرطقة يف الغرب ص 7/ د. رمسيس عوض
2 ـ جوزيف سميس: مؤسس فرقة املورمونيه املسيحية لرؤية جتيل اهلل واملسيح له.

3ـ  الصليب الوردي ص 113 جوزيف اخلوري، املسيح عند اليهود والنصارى واملسلمني، ص 198 
د. جربي.

4 ـ اإلنسان واخلالفة يف األرض/ السفري حممد أمني جرب.
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يف احلياة الدنيا، أو مشاهدة آثارها عىل املادة يف الكون فضاًل عن الكون الروحي 
سبحانه  اهلل  تطلب  الروحية  والعوامل  ـ  نشاطها  فيها  يأيت  التي  بيئتها  يعترب  الذي 

وتعاىل ـ كام نحن نطلبه يف حياتنا الفيزيقية الدنيوية ـ وهذا ما يقرره الفرقان:
)ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيم من العلم إال قلياًل( )1( 
وذلك باعتبار الروح يف االنسان: هي نفحة من روح اهلل لقوله جل من قال: )فإذا 

سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين()2(.
واإلنسان هذا إن أدرك إدراك احلقائق علم ما بنفسه وبالطبيعة وباإلله من خالل 
الكون وكل مكوناته املخلوقة واملشار إليها بالقراءة والكتابة فهي مكونات علم 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ       ۈئ   ۈئ   ۆئ   زب  تعاىل:  لقوله  يعلم  مل  بام  اإلنسان 
ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئ  رب)3(. فهذا إشارة إىل املعرفة 
من خالل العقل السليم باألسلوب الذي يدركه يف القياس بحسب إدراك العقل 

ومتييزه.
واهلل يرمز لإلنسان عن الذرة بأهنا وحدة قياس يف الصغر والوزن لقوله يف حمكم 
آياتهزبی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب رب)4(. وهذا رمز 

عام يف شمولية القياس بالكون كله لقوله جل من قال زب  ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی   یرب )5(.

فاإلنسان العادي، والعامل العادي: يؤمن عىل كل حال بأن له وجودًا، وبأن للكون 
أيضًا وجودًا،.. وعىل هذا األساس من العلم واإليامن تقوم مجيع ألوان النشاط 

1 ـ قرآن عظيم آية 85 سورة اإلرساء، ب: آية  29 سورة احلجر.
2 ـ اإلنسان واخلالفة يف األرض ص 139، السفري حممد أمني جرب.

3 ـ قرآن عظيم آية 27 سورة لقامن.
4 ـ قرآن عظيم آية 61 سورة يونس.

5 ـ قرآن عظيم آية 22 سورة سبأ.
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الكون  هذا  بإله  نؤمن  أن  بّد  فال  الكون:  بوجود  آمنّا  فإذا  واحليوي،..  العلمي 
نعلم  باملخلوق ونرفض وجود خالقه. ونحن ال  نؤمن  إذ ال معنى ألن  منطقيًا، 
شيئًا جاء إىل الوجود من العدم دون أن خيلق فكل يشء مهام بلغ حجمه عظم أو 
صغر جّل أو دق، وراءه علة فكيف بنا نؤمن بأن كونًا عظياًم مثل كوننا جاء إىل 

الوجود ذاتيًا دون خالق)2(..؟؟!
الناس  القوى أشغلت عقول  فالعقل املصور: لو نظر نظرة منقب لعلم أن: قوة 
وال تزال تشغل العقول حتى حيني حني الناس باليقني األبدي من هذا الكوكب 
الذي يعيشون فيه، وينتهي دورهم من الوجود الدنيوي ليدخلوا يف حقيقة وجود 

املوجود الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له موجد،.
فقوة القوى اهلل: فاقت العقل اآلدمي وحده وأخضعت النفس أو النفوس يف حقيقة 
احلق الواحد وأهلمت العقل باحلقيقة يف عظمة املكونات املوجودات امللموسات 
وغري امللموسات اهليولية الروحية وماهيتها واهلوائية والطيف الساموي يف الفلك 
الكوين وحركته ببحر مداره من املنظور املتحد بالعقل الكيل السليم من الزيغ واملرض 
ليثبت باليقني أن املكون واحد ال إثنان وهو اهلل،... وهبذا يداوي به جراحات حرب 

العقل والفكر من الوباء املحتدم بينهام يف حقيقة القوة ما فوق القوى.
عنرص  أن  وأبان:  العقل  زاغ  أن  بعد  الوحدانية  بالقوة  مؤمنني  الناس  رجع  هبذا 
التي  اآلحدية  الوجودية  احلقيقة  يف  األخري  واآلخر  األول  العنرص  هو  اهلل  القوة 

تضبط العالقة الكونية بام فيها، ـ فاهللزب ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی  ی   رب)3(. زب ې  ې          ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

2 ـ املدخل العلمي لإليامن ص 54 وحيد الدين خان.
3 ـ قرآن عظيم آية 3 سورة احلديد.
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ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  رب)1(. )وليست املشكلة يف 
تصور هذه احلقيقة عىل أية درجة من درجات التصور، فإهنا قريبة من كل عقل 
بام هلا من نظائر وأشباه يف واقع احلياة متهد للعقل أن يبني عليها بناًء شاخمًا ينتظم 
إليه كل موجود()2(.  الذي يضاف  املالك  الوجود كله ثم يقيم عىل هذا الوجود 
والتغيري احلضاري ال يتم إال خالصة هلزة شاملة كاملة يف مكنون احلضارة، وهلذا 
فقد كانت اإلخرتاعات املادية والفكرية العقلية من أقوى وسائل هذا التغيري ألهنا 

ظهور إىل أسلوب جديد يف تصور احلياة وممارستها.
يف  تكون  أن  وجوبًا  ينبغي  جديدة  طارقة  ومفهومات  معلومات  أن  يعني  وهذا 
للحياة  والروحية  اخللقية  الغايات  ويف  والواجبات  احلقوق  وساحات  ميادين 

نفسها بربزخها.
فهذا هو لب املشكلة...

البداية من صلب  نقطة  يتخذوا  أن  بشؤون احلضارات  املشتغلون  أدرك  هنا  من 
اإلنسان وقيمه االجتامعية وتصوراته ومهاراته وحاجياته، وبنرش الوعي وحماولة 
إرشاكه يف التنفيذ توساًل إلقناعه وقبوله هلا.. والتغيري هذا ال يصح وال ينضبط 

ھ     زبھ   اإلله  لقول  املاديني  تفكري  سلوكية  مفهوم  فوق  آمرة  بقوة  إال  وينتظم 
فعملهم  املاديني  َعمَل عمُل  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭرب)2(. ومهام 
فوق  ما  قوة  الناقص  بنياهتا  لركالة  بقيت  مهام  متحطمة  ساقطة  فاشلة  وثورهتم 
قوة الطبيعة... وهذا دفع بني الناس حتى ال يفكروا هبدم بيوت العبادة وتفكري 
املؤمنني اهلادين بحقيقة املوجد املسري كام حدث للكهان ورجال الدين املفكرين 

1 ـ قرآن كريم آية 147 سورة آل عمران
2 ـ اهلل ذاتًا وموضوعًا ص 282 عبد الكريم اخلطيب.

3 ـ قرآن كريم آية 11 سورة الرعد.
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من  جّل  لقول  وصلواهتم  وكنائسهم  بيعهم  اهلل يف  خشية  القانطني من  العابدين 
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   قال:زبٹ  
ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   زب  أي:  ڃرب)1(.  ڃ   ڄ   ڄ    

ۇ  ۇرب )2(.
والطغيان  والفسوق  اإلنحالل  نحو  وتنحرف  تتخبط  خملخلة  أفكار  والفساد: 
والتعدي جربًا وشدة عىل األرض وما فيها وعليها من جراء مرض العقل املفكر 
وتعطيل الفكر النرّي يف التحقق بام كسبت أيدي الناس الذين يسعون يف األرض 
فسادًا... اهلل ما مرض العقل إال حالة قلق جتاوز احلد الطبيعي يف إنفعال مركب 

من اخلوف وتوقع الرش واخلطر.
فاخلوف: خوف من املجهول بانفعال مؤمل ال اليستطيع أن يفعل شيئًا حيال موقف 

خميف هيدد باخلطر.
املجهول.  من  خلوف  منطقي  غري  لسبب  املصدر  نفيس  داخيل  قلق  والقلق: 
واملرض هذا ال يرى اجلانب املفرح من األمور وال يتوقعه وال يتصوره وهو يف 
حركة مفرغة يعجز عن اخلروج منه لفساده املضني النتن من الوسواس اخلناس 
املرض؟.. ال  وباء هذا   براثن  والناس، وشفاؤه من  اجلنة  الناس من  يف صدور 
يصح إال يف جوجلة نفس مطمئنة بفكر صاف نرّي خرّي العطاء فيه خصال إهلية: من 
الدين ـ واحلياء ـ وحسن اخللق والسخاء ليصبح نقيًا تقيًا وهلل ويّل ومن الشيطان 

إبليس اخلناس املادي بريء.
مما جال وجتوجل يف التعريف أن اإلنسان املخلوق املخري يف نطاق التسيري العام 
العلوي الساموي مصارع مضارب يف معركة واسعة البحث يف الطبيعة وما فوق 

1 ـ قرآن كريم آية 40 سورة احلج.
2 ـ قرآن كريم آية 251 سورة البقرة.
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الطبيعة احلضارية الساموية يف العلوم واحلضارة البرشية اجلاهلة الغافلة اهلدامة يف 
االستخراج، والكل يف نقطة العظمة بميدان الفكر العقيل اإلهلي الروحي واملادي 
الوجودي.. والسمو والكامل لبيان اإلهلي الروحي عىل ما يطالعنا عامل نظريات 

اإلهليني واملاديني.
هذا ومصطلح املادية اليهودية: هي عبارة عن نقطتني بمعنيني:

فاملعنى األول: معنى فلسفي أي اإليامن بأن العامل كله مادة تتحرك وأن كل ما يبدو 
وكأنه ليس مادة )العقل والروح والنفس والفكر والوعي( إنام هو يف واقع األمر 
مادة ويمكن تفسريه من خالل مقوالت مادية وأن كل الظواهر اإلنسانية العقلية 
والروحية ما هي إال جزء من بناء فوقي يمكن أن ُيرد يف هناية األمر ويف التحليل 
كل  ألن  ماديًا  تفسريًا  تفسريه  يمكن  الكون  يف  يشء  كل  وأن  املادة.  إىل  األخري 
الوحيدة  التفسريات  املادية هي  التفسريات  فإن  التغيريات هلا سبب مادي. ولذا 
بحركة  له  عالقة  وال  سببية  فعالية  أية  له  ليست  االنساين  العقل  أن  كام  املمكنة، 
الكون الذي يتحرك بذاته، والكون ال يوجد فيه غرض وال سبب وال هدف وال 
معنى وال يوجد إله وال غيب وراء الطبيعة، فاملادة وحركتها أزليتان وال يوجد 
سبب أو حمرك أول، وقد تتغري اشكال الظواهر املادية وقد تتبدل جتلياهتا ولكن 

املادة ال ختلق وال ُتستحدث من العدم وال توجد حياة أزلية سوى املادة.
واملعنى الثاين: معنى دارج: وهو حب النقود التي يشار إليها عىل أهنا مادة فيقال 

فالن مادي بمعنى أنه حيب املال حبًا مجًا.
واملدلوالن قد يغطيان رقعة مشرتكة فاإلنسان املادي باملعنى الفلسفي قد يكون حمبًا 
للامل، واملحب للامل قد يكون ماديًا باملعنى الفلسفي، ولكنهام عىل أية حال خمتلفان، 

فاملادية باملعنى الفلسفي رؤية شاملة للكون تغطي عالقة اإلنسان والطبيعة واإلله.
أما املادية باملعنى الدارج فهي تنرصف إىل جانب واحد يف الطبيعة البرشية وهو 

حب املال.
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صعوبات  سنواجه  فإننا  الفلسفي  باملعنى  اليهودية  املادية  عبارة  إىل  نظرنا  وإذا 
بالغة، فاليهودية عقيدة دينية يؤمن كثري من أتباعها باإلله واليوم اآلخر واملالئكة 
والشياطني والثواب والعقاب، ومن ثم ال يمكن احلديث عن املادية اليهودية هبذا 
الكمونية  الطبقة احللولية  إن  نقول  أن  التحفظ  قبيل  املعنى، ومع هذا يمكن من 
داخل الرتكيب اجليولوجي اليهودي الرتاكمي تتبدى يف مرحلة وحدة الوجود يف 
شكل رؤية مادية، كام أهنا ختلق لدى املؤمن تقباًل للفكر املادي باملعنى الفلسفي)1(.

اإلهنيار  قبل  امللحد  البلشفي  السوفيتي  االشرتاكي  )والنظام  الشيوعية  واملادية 
الشيوعية وتطبيق  الذي طاملا ضحى بحريات اإلنسان وحقوقه من أجل حتقيق 
النظام املاركيس اللينيني قد اهنار يف النهاية لعدم استجابته للطبيعة اإلنسانية التي 
جبلت عىل احلرية يف شتى مظاهرها السياسية واالقتصادية واالجتامعية والفكرية 
اللينيني  النظام  بلشفة  نظام  تطبيق  لطبيعة  والدينية()2(.  والثقافية  والعلمية 
العقائدي يف املادة املادية بطبيعة الطبيعة دون حمدث للتكوين وجزئياته من جراء 
هرطقة ودجل كهان املعابد وشعبذهتم يف أسس وحقيقة التوحيد اإلهلي اخلالق 
كيفام شاء بعظمة عظيم التكوين بكل جزئياته حسب املستوى املعريف الذي بلغه 

اإلنسان العامل بعرصه يف عرصه.
والوجودية: مذهب بل مدرسة فكرية منحرفة األفكار باملعرفة أدت إىل الفوىض 
اخللقية واإلباحية اجلنسية والالمباالة باألعراف اإلنسانية االجتامعية واألديان، 
التوجيهات  وكل  الكنيسة  وحتكم  الدين  ورفضت  بالعلامنية  تأثرت  وأهنا  كام 
نداء  ملبني  بأنفسهم  أنفسهم  ون  وُيَسريِّ الفلسفية  واملنطقية  واالجتامعية  الدينية 
رسل  من  السامية  والقيم  احلق  لنكران  حدود،  وال  قيود  دون  الشهوانية  النفس 

1 ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية م2 ص 15/ عبد الوهاب املسريي.
2 ـ اإلنسان واخلالفة يف األرض/ حممد أمني جرب.
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السامء يف األرض والكتب املنزلة عىل األنبياء وكل ما جاءت به األديان معتربين 
والكفر  اإلحلاد  متخذين  املستقبل  نحو  املفكر  اإلنسان  إنسانية  أمام  ذلك عوائق 
مبدًأ دون معرفة اهلوية التحققية باحلق املكون الوجود من الذات الناطقة باحلق 

عىل احلق املوجود دون حدود.
هذا وال مراعاة ملشاعر النفس الضعيفة البالية وامللهمة النطق يف احلقيقة الوجودية 
اإلهلية ـ وهؤالء الوجوديون: يتسمون باإلنطواء االجتامعي واالهنزام يف مواجهة 

املشكالت املتنوعة احلقيقية يف واقع حقيقة احلق اهلل.
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الإميان

البصائر املجوجلة للتحقيق يف  التحقيق والتحقق يف نظر  العلم واملعرفة مها لب 
مستفاد  الوجود  ومنه  بالوجود  لإليامن  قديم  موجود  هو  ما  وكل  القديم  العلم 
يدين  الرب  اإلله  املشاهد  املخلوق  األول  اآلدمي  آدم  ومن  آدم  أبناء  من  وليس 
املفكر  بالعقل  حلقيقته  اهلادي  املعلم  املصور  اخلالق  املعظم  العظيم  باهلل  مؤمنًا 
الرب كيفام شاء  بتكوين  املكونة  الطبيعة  وبروح اإلطمئنان يف علم طبيعة علوم 
للتصديق املطلق يف العقل األساس بكوكبه البرشي كاًل بكل صفاء دون هوس 
الغاية  هي  به  واإليامن  الرب  اهلل  معرفة  ألن  باملادة،  عليل  نفيس  ومرض  جنوين 
العاقلة املفكرة  يف الكون املكون وتوحيده أجل وأعظم وأكمل الكامل للنفوس 
الصحيحة ألن النفس بل النفوس قابلة للفجور والتقوى بذاهتا واهلوى والعقل 

مها املتحكامن فيها: فالعقل يدعوها إىل السمو والكامل والنجاة.
واهلوى يدعوها إىل اإلنحطاط واالنحراف واهلوى واهلوان والبعد عن األلوهية.

الشوق  وقدة  وإشعال  وإشغال  النفوس  يف  اإليامن  خلق  هي  األلوهية:  وفكرة 
واحلب لذات اإلله وإثارة مشاعر وأحاسيس عواطف اإلجالل واإلكبار والتعظيم 
له سبحانه وتعاىل إلراحة النفس برائحة العبودية اخلالصة للواحد األحد اخلالق 
التكوين وكامله يف السموات واألرض لقوله:زبڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچرب)1(. 
وبتغلغل اإليامن والتحقق فيه بالنفس الزكية..؟ جيد املؤمن حالوة اإليامن وحُيّلق 

1 ـ قرآن عظيم آية 12 سورة األنعام
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يف سمو التوحيد وينعم بحالوة احلب والشغف للذات اإلهلية واحلقيقة املحمدية 
املثالية الكاملية الروحية، وهو نافر وجاحد عناد الكفر باحلقيقة الوجودية ألساس 
والقدر  وبالقضاء  اآلخر  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  الواحد  باهلل  اإليامن 

وطبيعة الوجود املادي من الواجد املوجود.
والوجود اإلهلي مل يكن يومًا حمل بحث عند ذوي التحسس السليم بالعقل املفكر 
السليم من علل مرض النفس يف املادة وما من شك يف أن األدلة التي تؤخذ من 
أن  مع  هبا،  مسلم  قياسية  منطقية  صياغة  يف  تسطر  أن  يمكن  اإلسالمي  اإليامن 
قواعد املنطق القرآين ال يضع البتة وجود اهلل موضع شك وحريى لقوله يف قرآنه 
زب  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ   رب)1(. إذن اإليامن حتقق واستقرار النفس 
دون قلق واضطراب الفكر للعبودية اخلالصة الصافية هلل بروحانية وممارسة سلطة 
املعرفة الفكرية يف تعاليم الدين القيم كنرباس ميضء يف احرتام وقداسة لإلبداع 
اجلاملية  الكاملية  والغيَبة  املشاهدة  يف  وعظمته  اهلل  بجالل  اهلل  آيات  من  املحكم 

اإلهلية الروحية التي حددت املثل العليا السامية والضمري األخالقي.
السنني..  آالف  منذ  احلقيقة  هذه  زينون  اليوناين  الفيلسوف  أدرك  وقد   
ورأى أن تكون العقيدة أمرًا معنويًا بعيدًا عن احلس والواقع لكي تظل دائاًم مثرية 

مشوقة مهيبة رائعة..()2(.
ال  متواجهتان  قوتان  أهنام  اإلسالمي  والدين  احلديث  العلم  وثّبت   
تتعارضان وال تتناقضان مهام طال الزمن وأن قوانني الكون ال يتناقض مع ما جاء 

به كتاب اهلل العظيم املنزل عىل نبي الرمحة حممد صىل اهلل عليه وسلم..زب ی  جئ  حئ  
مئ  ىئ  يئ   رب)3(.

1 ـ قرآن عظيم آية 10 سورة إبراهيم
2 ـ اهلل ذاتًا وموضوعًا ص 315 ـ 316 عبد الكريم اخلطيب

3 ـ سورة ياسني آية 40.
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للعيان  الظاهر  وتكوينه  اهلل  خلق  يف  والتأمل  التفكري  إىل  العقالء  يدعو  والقرآن 
وأنه مل خيلق عبثًا وأن الناس مل خيلقوا سدى ولكّن ووراء هذا مدبرًا حكياًم فوق 

ماهية الطبيعة العاجزة واملصادفة العمياء امُلرة لقول جّل من قال: زب ۅ  ۅ    
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   رب)1(.

له  يولد فيصري حمدودًا وال كفء  فيكون مولودًا ومل  يلد  فاهلل هو واحد أحد )مل 
فيكافئه وال نظري له فيساويه()2(.

وهو موجود يف كل مكان بمنطق العقل املفكر.
وهو احلق الصادق بالوجود املطلق ال حيده قيد ومكان، فلو كان له حٌد ملني بعدم 

الوجود.
وهو منزه عن كل يشء من صفات املوجودات يف الزيادة والنقصان وال نظري له 

ومثيل.
وهو املنفرد يف قضائه بقضاء ما يقتضيه يف ملكه.

وله اسمى معاين اإليامن والتوحيد من العبيد املخلوقني، والتسليم هو أجدر ملن 
يرغب اهلداية ويلتزم بالعدل العقيل املفكر املحقق يف حقيقةه املحي املميت الفعال 

ما يريد ألنه اهلل الواحد ال رشيك له. وهذا هو االيامن احلق...

1 ـ سورة النساء آية 174.
2 ـ هنج البالغة: اإلمام عيل اخلليفة الرابع.
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اهلل

إن اهلل معرفة يف تكوينه السامي العظيم للعقل املفكر يف استدالل معرفة الوجود 
منظور  من  املليك  املالك  عظمة  واقع  عمق  بإدراك  األحد  الواحد  املوجد  من 
وما  واألرضني  السموات  يف  املرئيات  وغري  واملرئيات  امللموسات  املدركات 
غاية  وذلك  والالإدراك  اإلدراك  فوق  وما  البرشية  اآلدمية  الذات  ويف  بينهام 
لقول  البايل  اجلسد  مضغة  يف  التحقق  ورسوخ  العقيل  الفكر  وهناية  اإلستدالل 

جل من قال:
زب ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  رب)1(. يف تفكريه وحيثيات نتائج إدراكه لسمو ما 

فوق الطبيعة لقوله تعاىل:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  رب)2(.
وقال:زب ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   رب)3(.

وقال: زبى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئرب)4(.
وقال:زب ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ک   ک  رب)5(.

1 ـ قرآن كريم آية 28 سورة النساء.
2 ـ قرآن كريم آية 164 سورة البقرة.

3 ـ قرآن كريم آية 3 سورة احلديد.
4 ـ قرآن كريم آية 255 سورة البقرة.

5 ـ قرآن كريم آية 62 سورة غافر.
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وقال: زبۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   
ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   ېئ   رب)1(.

وقال:زبھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ       ۈ  رب)2(.

ھ   ہ   ہ    ہ ہ    ۀ   ۀ   ڻ ڻ       ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   وقال:زب 
.)3( رب ھ ھ  

وقال: زبڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ  رب)4(.
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  وقال: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   رب)5(.
وقال:زب ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   رب)6(.

وقال: زب ڌ  ڎ  ڎ  رب)7(.
السليم  العقيل  التفكري  الذات اإلهلية مسلم هبا عند األصحاء يف  جاء يف وصف 
وأويل العلم والراسخني يف علم احلقيقة غري مرىض النفوس علييّل العقل اخلطائني 

يف التحقيق بأن املادة الطبيعة دون حدوث كن فيكون لقوله: زب  ەئ     ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ۈئ   رب)8(.

التحقق  بضعف  اهلاوين  املنحدرين  املاديني  الطبيعيني  امللحدين  عىل  حرستا  فيا 

1 ـ قرآن كريم آية 24 سورة احلرش.

2 ـ قرآن كريم آية 23 سورة احلرش.

3 ـ قرآن كريم يية 22 سورة احلرش.
4 ـ قرآن كريم آية 3 سورة غافر.

5 ـ قرآن كريم آية 1 ـ 4 سورة اإلخالص.
6 ـ قرآن كريم آية 4 سورة الفاحتة.
7 ـ قرآن كريم آية 2 سورة الناس.

8 ـ قرآن عظيم آية 82 سورة ياسني.
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الذايت من الذايت للذايت.
واهلل يف مفهوم حمي الدين بن عريب: )يطلق اسم اإلله عىل من هو كامل الذات 
وغنيه ال يريد اإلضافة وال النسب، واأللوهية مرتبة للذات ال يستحقها إال اهلل 
الواحد، وال يصدر عن الواحد من كل وجه إال واحد وهو األول الذي ال أوليه 
إال  لنفسه  الوجود  واجب  يشء  وال  أوليته،  يف  سبحانه  الواحد  وهو  قبله  ليشء 

ٴۇ        ۈ   ۈ   ۆ   زب  لقوله:  العاملني  عن  اإلطالق  عىل  بذاته  الغني  فهو  هو... 
ۋ  رب)1(. وأن ال إله إال اهلل: كلمة نفي وإثبات وهي أفضل كلمة قاهلا األنبياء، 
والتوحيد اإلهلي الذي أدركه العقل هو العلم، والعلم ثابت ال يتغري واملعلوم ال 
يتغري ولكن التعلق يتغري بنسبة إىل املعلوم، وأولو العلم كلهم شهدوا أنه ال إله إال 
هو اهلل، ثم قال الرسول قولوا معي إنه ال إله إال هو اهلل أفضل ما قلته وقال به من 
قبلنا ال إله إال هو اهلل ما عدا اإلنس كلهم شهدوا أنه ال إله إال هو اهلل()2( لقوله 

تعاىل جّل ثناؤه يف كتابه العزيززب ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

بالتحقيق  حتقق  والعلم  ڃ  ڃ  رب)3(.  ڄ   ڄ   ڄ     ڄ    ڦ    ڦ  ڦڦ   
للعاملية واهلل هو اهلل.

نقص  من  به  خفأ  فال  تعاىل،  وجوده  من  أكمل  وجود  »ال  فيقول:  الفارايب؟  أما 
الوجود، فهو يف ذاته ظاهر، ولشدة ظهوره باطن، وبه يظهر كل ظاهر كالشمس 

تظهر كل ظاهر، وتستبطن... ال عن خفأ()4(.
وإخوان الصفا قالوا: )إن معرفة الباري جّل جالله وعم نواله ـ هو أول املعارف 

1 ـ قرآن عظيم آية 97 سورة آل عمران.
2 ـ فتوحات مكية ج أول بتدبر حمي الدين بن عريب احلامتي الطائي.

3 ـ قرآن عظيم آية 18 سورة آل عمران.
4 ـ إيامن احلكامء ص 3 للبدير.
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يف وضف وحدانية اإلله وكيف هو علة املوجودات وخالق املخلوقات وفائض 
اجلود ومعطي الوجود ومعدن الفضائل واخلريات وحافظ النظام ومبقي الدوام 
الغيب والشهادة ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف  الكل وعامل  ومدبر 
السامء وأول كل يشء إبتداًء وآخر كل يشء إنتهاًء وظاهر كل يشء قدرة وباطن 
كل يشء علاًم وهو السميع العليم اللطيف اخلبري الرؤوف بالعباد عّز شأنه وجلت 
قدرته وتعاىل جّده وجّل ثناؤه وال إله غريه تعاىل عام يقول الظاملون علوًا كبريًا()1(.
هو  واهلل  التصور  باحات  اإلنساين سابقًا عىل  الضمري  »اهلل ظل  برودون:  وقال: 

الكائن الذي ال يدرك وال يوصف، ومع هذا فهو رضوري()2(.
العظيم  اخلالق  آثار  أي  اهلل  ومنطوقة  حقيقة  يشء  كل  يف  »اجلامل  قال:  وجوتيه 

تقدست أسامؤه()3(.
واهلل يف الرؤيا قال العارف عبد الغني النابليس: اهلل تعاىل:زب  ٺ  ٿ        ٿٿ   
ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  رب)4(. رؤيته ختتلف باختالف الرسائر؟ فمن رآه بعظمته 
وجالله بال تكييف وال تشبيه وال متثيل كان دلياًل عىل اخلري وهي بشارة يف الدنيا 
سوء  عىل  دالة  رؤياه  كانت  ذلك  خالف  عىل  رآه  وإن  العقبى،  يف  دينه  وسالمة 

الرسيره()5(.
الساموية  والصحف  الكتب  وإنزال  للبرش  واألنبياء  الرسل  إرسال  قبل  واإلله 
املحمدي  اإلهلي  القرآن  أخرب  كام  القديم  اإلنسان  عند  واملحاكاة  امللهمة  اإلهلية 
الكثرية  آياته  وبينت  قدره،  حق  العظيم  اإلله  وجيّل  ُيقدر  مل  اآلدمي  املخلوق  أن 

1 ـ رسائل إخوان الصفا ج أول ص 272.
2 ـ 3 دائرة املعارف القرن التاسع عرشز

4 ـ قرآن كريم آية 42 سورة الشورى.
5 ـ تعطري األنام يف تعبري املنام ص 9 باب األلف.
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للعيان  الظاهرة  املكونة  الكونية  والطاقات  القوى  عن  البيانات  من  املتعددة 
يف  املفكرة  اإلنسانية  النظرة  من  املتتبعة  الشاملة  املحيطة  اإلهلية  بالقدرة  البرصي 
الفكر التصوري اخليايل املشبه يف العالقة بامدة الكون وطاقته والتفاعل املجوجل 

مع قدرات اإلنسان العقلية.
فاإلله بالنسبة للمخلوق البرشي هو اإلله الذي يتشخصه، وكل إنسان يتصور اهلل 
تصورًا خاصًا به من حيث مستوى علمه وثقافته، ومن ثم يصفه وُيقدره حسب 
رقي وسمو فكره العقيل جمردًا إياه أو جمسدًا عىل تفاوت يف الدرجات، فلقد تصور 
والنجوم  والربق  كالرعد  الطبيعة:  قوى  أرواح من  مرة يف صورة  اإلله  اإلنسان 
والشمس والقمر واألمطار واألهنار والنار والظالم والنور... إلخ والقرآن يذكر 

بقوله:زب ۇ  ۇ      الكون  اهلل من خالل  العقل  البدائي إلدراك  الفكر  لنا هذا 
ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  

ې  ې  ې      ى    ى       ائ  ائ  رب)5(.
عليا  مراتب  إىل  أإلله  نحو  تفكريه  أن يصل يف  القديم  اإلنسان يف  استطاع  ولقد 
من التنزيه والتوحيد، وكان ذلك قبل ميالد السيد املسيح بأكثر من عرشة قرون، 
ولكن ذلك كان عماًل استثنائيًا عبقريًا مل يتميز به كل الناس، ولذلك اعترب ارتقاء 
وروحيًا  فكريًا  تقدمًا  اإلله،  إىل  النظرة  يف  التوحيد  عقيدة  نحو  القديمة  األديان 
القدماء  الفالسفة  به  قام  الذي  والعمل  الناس.  من  متميزين  بواسطة  ثم  كبريًا، 
تلقي  الدين  فمن  الدينية،  السابقني  بعقائد  الفكري  االتصال  من  خيلو  ال  كان 
الدين  ومن  املادية،  الظواهر  بطالن  عن  وفكرهتم  الروح  عن  فكرهتم  الفالسفة 
تعلموا التفرقة بني العقل واملادة وكيف ينفذون إىل ما وراء احلس ويتعمقون يف 
حتليل كنه املوجودات إىل أعامق ما وراء األجسام واملنظور، ومن األديان األوىل 

5 ـ سورة فصلت آية 37.
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استعاروا عقائد املؤمنني يف تعليل أصول الكائنات والتنبؤ عن مصريها كام فهموا 
حقيقة وطبيعة قدرة اإلله. وهم يف ذلك كله كانوا يدورون يف حلقة التوحيد أو 
حيلقون يف آفاقها ال يتجاوزوهنا، كام أهنم  وبمن فيهم سقراط وأفالطون وأرسطو 
مل ختل فلسفة هلم قط من فكرة دينية يف أساسها أو مضموهنا)1(. وهي يف إطارها 
العام تنزع نحو الرتقي إىل آفاق التوحيد املقرتن بالتنزيه والكامل يف أقرب ما تكون 
بدأت  الفلسفة  أن  مالحظة  مع  الساموية  الكتب  يف  األلوهية  عقيدة  من  الصور 
القديمة غري  القصائد والديانات  الطريق بني  التي كانت تعرتض  الفرتة  يف تلك 

الساموية والعقائد والدينات اجلديدة الساموية.
التجسيد والتحديد وتتمثله  التي تصور اإلله منزهًا عن  الفلسفة احلديثة  تذهب 
إىل  التصور  الرجوع إلدراك ذلك  أو صورة ويمكن  ذاتًا  منه  أكثر  أو رمزًا  فكرة 
كتابات كل من كارل يسربس وهنري برجستون ووليم جيمس وبادومني ووالرت 

ليبامن وكريك جورد.

وأعظم املدارس يف صفات اإلله:
إرتفعت صفات اإلله إىل ذروهتا العليا من التنزيه والتجريد يف مذهب الفيلسوف 
اليوناين أرسطو الذي كان يعترب اإلله كائنًا أزليًا أبديًا مطلق الكامل ال أول له وال 

آخر وال عمل له وال إرادة إذ إن العمل يعترب طلبًا ليشء واهلل غني عن كل طلب.
واستولت فكرة األلوهية عىل تفكري سقراط فقىض حياته طارقًا بثقله للباب الذي 
يؤدي إىل اهلل فلم يفتح له ومل ير مما وراءه شيئًا، ولكنه أدرك أن وراء هذا الباب كل 
يشء وراءه احلق املطلق الذي يعم الوجود بالنور دون رؤية مصدره.. واهلل عنده 

جوهر فقط()2(.

1 ـ كتاب اهلل عباس حممود العقاد/ باب الفلسفة.
2 ـ كتاب اإلنسان واخلالفة يف األرض/ السفري حممد جرب/ ص 107 ـ 109.
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وطبيعة  والعقل  الفكر  فوق  ما  شأنه  لعظيم  رسه  وتقدس  كامله  وعال  جل  واهلل 
لوحدانيته  اجلدال  وأهل  يسطرون  وما  البحاثة  قلم  يف  هلا  مثال  ال  التي  الطبيعة 
إلكرام  يشاء  مما  يشاء  ملا  اخللق  مكنون  يف  املنفردة  ملوكيته  وسلطان  الصمدية 
املخلوق املخلوق بأكمل صورة بتامم اخللقة لتمتع كامل الكون يف حتريك الكون 
اخلاشعة  بطلعته  الكائنات  نور  حممد  العبد  لعبد  املخلوق  العبد  بجامل  اجلميل 
العابدة املوحدة توحيدًا خالصًا يف صفاء الفكر والفعل والفؤاد فتبارك اهلل أحسن 
بالقدرة  اخلريات  كوثر  املعطي  الغفور  الرحيم  الرمحن  املستعان  املعبود  اخلالقني 
املنفردة بجالله املنزه عن الرشكاء واألنداد واألمثال الذي عم بحكمته الوجود 
وشملت رمحته كل موجود وأظهر يف الدالئل عىل وجوده ووحدانيته ما استحق 
به أنه اإلله املعبود الرمحن الرحيم خيلق ما يشاء وخيتار وهو بكل يشء قدير قديم 

ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ   زب  للنفوس:  األزيل  العزيز  بقوله  نفسه  وصف  كام  عليم 
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ  
ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    
ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  یرب)1( 

ومن مجيل أسامئه تعاىل:
الواحد : هو اهلل   اهلل 

لعظمته يف خملوقاته : عظيم   اهلل 
املنفرد يف جالله الصمد مل يلد ومل يولد : الواحد  اهلل 

: املالك   للموجود يف كل الوجود املوجود اهلل 
: املليك   امللك السلطان عىل كل يشء اهلل 

: احلاكم   القايض بأمره يف حكمه اهلل 

1 ـ قرآن حكيم آية 255 سورة البقرة.
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يف كل حق موجود : احلكيم  اهلل 
بمخلوقاته وذوي الرمحة بالتوبة : الرمحن  اهلل 

الرؤوف بأحكامه وقضائه : الرحيم  اهلل 
ملن تاب وأناب : الغفور   اهلل 

يف كل يشء : العامل   اهلل 
حتى يف ذرة الذرةزب ىئ  ی  ی  ی  ی   رب)1( : العليم   اهلل 

عارف العوامل : العالم   اهلل 
مكون املوجودات بالوجود : اخلالق   اهلل 
كيفام شاء يف أحسن صورة : املصور  اهلل 

يدبر األمر يفصل اآليات : اللطيف  اهلل 
يدبر األمر من السامء إىل األرض : اخلبري   اهلل 

اهلل اهلل اهلل يف حمكم آياته إذ يقول:
ڄ   ڄ     ڄ    ڦ    ڦڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ      ٹ    ٹ    ٹ      ٿ   ٿ    زب 

ڄ  ڃ  ڃ  رب)2(.
زب ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   رب)3(.

زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           
ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      

گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  رب)4(.

1 ـ قرآن حكيم آية سورة املائدة ـ 76
2 ـ قرآن حكيم آية 18 سورة آل عمران.

3 ـ قرآن حكيم آية 163 سورة البقرة.
4 ـ قرآن حكيم آية 2 ـ 3 سورة الرعد.
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ٺ   ٺ   ٺ   ڀ ڀ     ڀ   ڀ   پپ   پ     پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   زب 
ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    

ڦ   رب)1(. ڦ  
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ     ٺ       ٺ      ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ    چ     چ   ڃڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ  

ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڑ  رب)2(.

زب وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  
ی  ی   رب)3(.

زبڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   رب)4(.
زب پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  رب)5(.

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   زب 
ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  رب)6(.

زب ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  رب)7(.

زب چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  رب)8(.

1 ـ قرآن حكيم آية 102 ـ 103 سورة األنعام.
2 ـ قرآن حكيم آية 1 ـ 4 سورة التغابن.

3 ـ قرآن حكيم آية 76 سورة املائدة.
4 ـ قرآن حكيم آية 22 سورة اإلرساء.
5 ـ قرآن حكيم آية 39 سورة اإلرساء.

6 ـ قرآن حكيم آية 48 سورة النساء.
7 ـ قرآن حكيم آية 116 سورة النساء.
8 ـ قرآن حكيم آية 5 سورة آل عمران.
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هذا فيض من غيض الفرقان اإلهلي كالم الرمحن القديم األزيل يف اللوح املحفوظ 
املنزل عىل قلب املصطفى حممد املصطفى من اخللق املرسل رمحة للعاملني مبرشًا 
بنور  ليستضاء  وآله  عليه  اهلل  منريًا صلوات  بإذنه ورساجًا  اهلل  إىل  وداعيًا  ونذيرًا 
البيان الواضح ألهل احلكمة واملوعظة واجلدال يف احلقيقة حقيقة الوحدانية ورس 
بكل  املنطق  تاج  احلق  الفرقان  فإىل  املخلوقات  مكنون  من  اخلالق  لعبادة  اخللق 
الطبقات القناع الذات وبيان واقع الفكر السامي بمنطق احلق اإلهلي يف مغالط 
العدمي يف حقيقة احلق اهلل، واحلق  املادي اإلحلادي والطبيعي الوجودي  املنطق 

لفظة جليلة يف مغذاها ومعناها وهي:
: كلمٌة حمدودة احلروف. احلق 

: كلمة تفوق مفهوم العقول املدركة الراشدة. احلق 
: كلمة دالة عىل القيم العليا لعلو معناها. احلق 

: كلمة تعني احلق يف كل احلقوق. احلق 
: هو األمر الثابت الباقي. احلق 

: هو اخلري واجلامل بمنطق العقل. احلق 
: هو احلقيقة. احلق 
: هو اهلل هو. احلق 

: هو الدين كله. احلق 
: هو اهلل الواحد األحد الفرد الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد. احلق  

: هو العدالة يف النفس والعمل. احلق 
ومرض  البرش  شطط  من  جمردًا  الصحيح  وجهه  عىل  احلق  يعرف  أن  أراد  فمن 

العقل وسوء الرسيرة وخلجان القلب وضعف الفؤاد:
فليعرفه ببحث وحتقيق من الوجود املنظور بقانون التعقل املنطقي الناتج احلجة 



87

تلو احلجة يف صحف وكتب السامء يف األرض الناقضة برهان اجلاهلني امللحدين 
املاديني الطبيعيني أو الداحضة عقائدهم.

فاهلل: هو الواحد احلق والوجود املطلق الظاهر من األزل بصورة كل متعني.
والعامل: ظل اهلل ال وجود له يف ذاته ولكنه من حيث عينه وجوهره قديم قدم اهلل 

نفسه.
وخلق العامل ليس إحداثًا له من العدم بل جتيل احلق الدائم يف صور الوجود.

والرمحة اإلهلية منح اهلل الوجود للموجودات.
واملعبود: هو احلق الواحد مهام تعددت صور اعتقادات اخللق فيه.

واحلق: جل جالله وعظم شأنه: هو:
الرافع املعز املذل ال رب  الباسط اخلافض  القابض  الرازق املحي املميت  اخلالق 
سواه وال معبود غريه وال رافع للرض إال هو ولو اجتمع مجيع اخللق عىل نفع أو 

رض أحد مل يقدره ما قدروا.
واحلق: حق اهلل عىل عباده أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئًا.

واحلق/ حق العباد عىل اهلل أن ال يعذهبم إذا آمنوا به وامتثلوا أوامره ونواهيه.
ويف مشاهدة سلطان العارفني ابن عريب يف احلق إذ يقول:

يا ليت شعري من املكلف الرب حق والعبد حق    
أو قــلت رب أنى يـكلف)1( إن قلت عبٌد فذاك ميت    

فاحلق واحلقائق ثالثة أصناف فرضت عىل املؤمنني هي:
عند ابن عريب: حمي الدين

1 ـ حق اهلل

1 ـ الفتوحات املكية ج 1 ص 42 البن عريب األندليس.
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2 ـ حق ألنفسهم
3 ـ حق للخلق

فأما احلق الذي هلل تعاىل عليهم فهو:
»أن يعبدوه ال يرشكوا به شيئًا«

واحلق الذي ألنفسهم عليهم هو:»أن ال يسلكوا من الطرق إال الطريق التي فيها 
سعادهتم

ونجاهتم وإن أبت فلجهل قام هبا أو سوء طبع.
فالنفس األبية إنام حيملها عىل اتيان األخالق الفاضلة دين أو مروءة.

: يضاد الدين: فاجلهل 
الدين علم من العلوم

وسوء الطبع يضاد املروءة
واحلق الذي للخلق عليهم:

كف األذى ما مل يأمر به رشع من إقامة حّده،
وصنائع املعروف معهم عىل االستطاعة وااليثار ما مل يته عنه رشع، فإنه ال سبيل 

إىل موافقة الغرض إال بلسان الرشع)1(.
واحلقيقة الناصعة التي تشهد هبا الفطرة والعقول وشهد هلا كل حرف وسطر يف 
كتاب الوجود كتاب احلق الرمحن الرحيم املليك املالك املسري كيفام شاء يف حقه 

ألنه هو اهلل احلق وما دونه باطل إذ قال:
زب ېئ  ىئ  ىئ  ىئی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  رب)2(.

زب ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ  رب)3(.
1 ـ الفتوحات املكية البن عريب حمي الدين ج 1 ص 140 ـ 141.

2 ـ سورة يونس آية 32.
3 ـ سورة احلج آية 6.
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زب ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   رب)1(.

زب ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  رب)2(.
زب گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  رب)3(.

ۆ   ۇ  رب.  زب ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ے  ۓ   ے   زب 
ۆ  ۈرب)4(.

زب ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ           چ  چ  چ  رب)5(.
زب ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  رب)6(

هذه كلمة حق عند احلق وهي حق يف الوجود للموجود الواجد األوحد الذي مل 
يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد.

هبذا  لعيل أويف املسطور؟ املعاين يف مضمون عامل الغيب واللطف يف احلق وحق 
احلق اهلل.

1 ـ سورة احلج آية 62.

2 ـ سورة النور آية 25.
3 ـ سورة القصص آية 75.

4 ـ سورة املؤمنون آية 116.
5 ـ سورة ق آية 19.

6 ـ سورة األحقاف 34 قرآن مبني.
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املالئكة

عباد الرحمن الذين ل يع�صون

من أبرز احلقائق التحقيقية اليقينية يف علم الغيب الذي أخرب به الرشع اإلهلي برسل 
مالئكيه ال يدرك العقل ماهيتها..؟ لكن وجودها حاصل نظرًا لآلثار والظواهر 
التي تدل عليها مثل الروح.. والقوة اهلائلة غري املرئية املسرية الكواكب الساموية 

بتكويرها وإشعاعها وتدوير الليل والنهار تعاقبًا دون خلل بالنور والظالم.
الفكر من عقل  الغيب مهاب هائل سامي بُعال صعب الوصف ال يدركه  وعامل 
سليم بمفرده وأن يقف عىل مدلوالته وما حيويه من خالئق وإن يف الوجود عوامل 
حقيقية ال ندركها بحواسنا جيب اإليامن هبا والتيقن وكل ما أخرب به اهلل يف كتبه 
املنزلة عىل أنبيائه ورسله كالعرش والكريس واللوح املحفوظ... وعز وجل قال: 

زب ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جب           حب   رب)1(.
واحلقيقة يف حقيقة التحقق واإليامن اليقيني العلمي بسمو يصل العقل بفكر إىل 
حقائق غري مدركة بحواس يف عوامل الوجود التي ذرأها إعامرًا هلذا الكون الكبري 
به  يتعلق  وما  اآلخر  واليوم  واجلن  واملالئكة  حي  كل  هبا  حيي  التي  الروح  منها 
والقدرة ما فوق طبيعة الفكر اآلدمي، وكلام تطور وتقدم العلم االنساين باملعرفة 

فاق بيان وجود اهلل وخملوقاته بأدلة غري تقليدية.
وأن األمور الغيبية يف خلقه ال يعلمها إال هو وبشهادة لقوله تعاىل:

1 ـ سورة امللك آية 12.
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زب  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦرب)1(. وقوله زب  ەئ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ     رب)2(. وزب ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  
ھ  ھ  ھ  رب)3(.

فاملالئكة من لطيف عامل الغيب هلم وجود غري منظور وحمسوس لعامل اإلنس وهم 
من عوامل ما وراء الطبيعة وهلل جنود ال يعصونه فيام يأمرهم وانكار وجودهم كفر 

وجحود للنبوة والكتب الساموية اإلهلية: لقول جل من قال: زب چ   چ  چ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڳ   گ     گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژژ   ڈ  

ڳ  ڳ  رب)4(. وقال زب ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉرب)5(.
واملالئكة: ليسوا كالبرش وال يتصفون بالذكورة وال باإلناث وهم عامل قائم بنفسه 

ومستقل بذاته لقول جل من قالزب ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  
ۇ  ۆۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  رب)6(.

وقال الرمحن اخلالق العظيم يف خلقهم وتكوينهم وتكليفهم:
ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   زب  ـ   1

ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ  رب)7(.
ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ         ژ    ڈ   زب  2ـ 

.)8 ( رب ڳ  
1 ـ سورة النمل آية 65.

2 ـ سورة األنعام آية 59.
3 ـ سورة احلرش يية 22.

4 ـ سورة النساء آية 136.
5 ـ سورة املدثر آية 31.

6 ـ سورة الزخرف آسة 19.
7 ـ سورة فاطر آية 1.

8 ـ سورة الصافات آية 164 ـ 166.
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3 ـزب ې  ې  ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  رب)1(.
4 ـ زب حب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث   رب)2(.

ـزب ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    5
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ   ڍ  رب)3(.

6 ـ زب ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   رب)4(.
7 ـ زبژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  رب)5(.

8 ـ زب ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  رب)6(.

9 ـزب ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  رب)7(.
10 ـ زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ رب)8(.

ڃ       ڄ  ڄ   ڄ   ڦ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   زب ڤ   ـ   11
ڃ  ڃ  رب)9(.

1 ـ سورة املعارج آية 4.
2 ـ سورة مريم آية 64.

3 ـ سورة األنبياء آية 26 ـ 28.
4 ـ سورة غافر آية 7.

5 ـ سورة احلاقة آية 17.
6 ـ سورة ق آية 17 ـ 18.

7 ـ سورة اإلنفطار آية 10 ـ 12.
8 ـ سورة األنفال آية 11.

9 ـ سورة آل عمران آية 124.
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12 ـ زب  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  رب)1(.
13 ـ زب ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  

ۅ  ۉ  رب)2(.
ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ   ۓ      ۓ   ے    زب  ـ   14

ۆرب)3(.
15 ـزب ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   رب)4(.

ومن أعامهلم املكلفة إليهم قوله تعاىل:
16 ـ زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  رب)5(.

وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   زب  ـ   17
وئ  رب)6(.

زب ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ـ   18
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  رب)7(.

هؤالء مالئكة الرمحن املتدبرون هبذه األعامل ال يستطيعون أن حييدوا عن أمر رهبم 
أوامر اإلله دون عصيان وهم ذاكرون  ما يؤمرون ويتبعون  قيد شعرة ويفعلون 

حامدون ساجدون خملصون له دين القيمة دين احلق يف السموات واألرض.
اإلهلية  العظمة  ملشيئة  مرئية  مادية برشية  يتمثلون بصورة  مأمورون  أهنم  وحيث 

1 ـ سورة األنعام آية 61.
2 ـ سورة النحل آية 32.

3 ـ سورة األنفال آية 50.
4 ـ سورة النحل آية 102.

5 ـ سورة الصافات آية 1 ـ 2.

6 ـ سورة الذاريات آية 1 ـ 4.
7 ـ سورة املرسالت آية 1 ـ 6.
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املقدسة إلقرار احلرضة اإلهلية املهابة الفعالة العاملة ملن فاق سمو االصطفاء حتى 
يتيقن باحلقيقة احلقة لتعليم املخلوقني املكرمني يف األرض إذ حرض مجاعة مرسلة 
من اإلله الرمحن الرحيم لتبرش اخلليل مكرس األصنام نابذ الكفر واإلحلاد معاند 
جهابذة الكفار الغافلني عن احلقيقة: الرجل املسن وامراته العاقر الطاهرة بمولود 
مصدق  )ابراهيم(  براهام  ال  يعقوب  ثم  اسحاق  اسمه  مباركًا  منهاًم  يأيت  سوف 
األولني  علوم  اجلامع  الكتب  خاتم  يف  جاء  كام  اإلله  احلق  قول  له  قائلني  الرؤيا 
الذين  النبي  لوط  بقوم  الرب  نفسه جاؤوا إلنزال غضب  الزمن  واآلخرين ويف 
ساءوا السلوك الصحي والوضع اآلدمي السامي؟... فظنهم ضيوفًا فقام إليهم 
إكرامًا وقدم هلم طعامًا زاكيًا من حلم عجل حنيذ فلام رأى أيدهيم ال تصل إىل هذا 
الطعام هاهبم وأوجس منهم رعبًا فقالوا له قول اإلله سالمًا سالمًا يا إبراهيم حيث 

جاء يف القرآن زب ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی      
ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يئ    ىئ   مئ       حئ   جئ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    

ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  رب)4(.

يف  النساء  سيدة  العذراء  البتول  إىل  لألنبياء  اإلله  سفري  امللْك  جربيل  جاء  كام 
عرصها وزوجة خاتم األنبياء يف الربزخ األزيل متمثاًل برشًا سويًا ليهب هلا غالمًا 

زكيًا لقول جل من قال: زب ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  
ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ       ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ  

ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

4 ـ سورة هود آية 69 ـ 73.
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ     ھ   ھ   ھ                

.)1(
ۆ  ۈ  رب

ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ       ۓ   ۓ   زب   الكرام  املالئكة  هم  وها 
ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ    ۆ  
ې    ې    ې  ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ      ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  

ڦ     ڦ  ڦ   ڦ  رب)2(.
مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب    حب   قال:زب  والرمحن 

ىتيت  جث  مث  ىث  يث   رب)3(.
من هنا اإليامن يشء عظيم فام عىل ابن آدم اآلدمي سليم العقل سامي التفكري إال 

اإليامن والتصديق يف احلقيقة املادية الطبيعية الكونية وهلل احلق وبه التصديق.
ومالئكة الرمحن جند اهلل املخلوقة بمشيئة اهلل ملشيته وهي للذات اخلالقة املكونة 

مادة. زب ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  رب)4(.

1 ـ  سورة مريم آية 16 ـ 21.
2 ـ سورة غافر آية 6 ـ 9.

3 ـ سورة األحزاب آية 43.
4 ـ سورة األحزاب آية 4.
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النف�س

إن أويل األلباب الذين سمت وفاقت نفوسهم إىل الربزخ املتناهي يف هيويل إحتاد 
الروحني العاشقني اجلاذبة اململكتني املاديتني للعلم والتحقق واالستنتاج املتزن 
الرأي بصري متأمل بدقة  املدارك وتفكري قوي احلكم ثاقب  بصفاء وعقل واسع 
احلدس، حمب يف استطالع أحوال النفس املتفرسة بطبائع الناس ومكنون نفوسهم 
بطبقاهتم الشهوانية، يف االيامن بعظيم العظمة اهلل ويف االنحطاط الفكري ودخول 
ينابيع  أساس  القلوب  عىل  ران  الذي  واإلحلاد  الكفر  رساديب  اللوامة  النفس 

السمو...
فالنفس كامل أول جلسم طبيعي آيل ذي حياة بالقوة كام أهنا قوة إىل فعلها وصورة 
بالقياس، وكامل بالقياس النوعي احليواين اإلنساين، وهي فعالة يف جسم من األجسام 

وأفضلها يف النوع اإلنساين ألهنا أوىف الكامل يف حدس القوة النظرية العقالنية.
باالختيار  األفاعيل  وتفعل  الكليات...  تدرك  بأهنا  ختتص:  اإلنسانية  والنفس 

الفكري واالستنباط بالرأي ألهنا جوهر...
وعال  جل  لقوله  الطبيعة  جلواهر  ليست  وكرامة  منزلة  اهلل  عند  اجلوهر  وهلذا 

ڦ   ڤ    ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   زبٺ  
ڦ       ڦ   ڦ  رب)1(. وليست جلواهر األجسام لبعد اجلسد لقوله تعاىل: زب حئ  
مئجب  رب)2(. )أهيا اجلسد( ذلك أن جوهر النفس حي بذاته عالم فّعال... وجوهر 

1 ـ قرآن كريم آية 27 ـ 30 سورة الفجر.
2 ـ قرآن كريم آية 30 سورة الزمر.
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األجسام؟ ميت متفعل ال مثال له لقوله تعاىل: زب ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  
ڃ     ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   
چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  رب)1(. إال أن هذا املوت 
الناظر الضعيف يف علم احلقيقة كون احلقيقة من احلق يف حقيقته العظيمة  لنظر 
تعلم األنفس  ما ال  ما يرى حمدثة وحمدثة يف  الكونية وترى  اهليولية غري  الكونية 
بالوجود  يتفكرون  لقوم  يشاء  ما  يف  شاء  كيفام  احلق  بعامله  املكون  كامل  لسمو 

واملوجد والوحدانية اهليولية كقوله زب ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  رب)2(. وهنا تتالقى األجسام واألنفس بام فيها متعالية حكمية .

والنفس الكاملة القوى تندفع اندفاعًا كليًا نحو العلم يف املخلوقات الكلية ورس 
اخلالق وآياته العظيمة هبا.

والنفس الكاملة توجد لدى األنبياء والرسل ومن شاء اهلل هلا الكامل ويف االستنتاج 
أن أكثر النفوس ناقصة القوى: فمنها:

1 ـ نفوس مهها إصالح األخالق واقتناء امللكات الفضيلية:
يسمون: األذكياء من النوع اإلنساين.

2 ـ نفوس تعمل عىل اإلبداع يف علم الطبيعة، وأن كافة املوجودات طبيعية دون 
قلوهبم،  عىل  وران  الرباين  النور  بعض  عنهم  حجب  فهؤالء  هلا:  مبدع  صانع 

ويسمون: )مالحدة(.
3ـ  نفوس أقبلت عىل قهر القوى الذميمة الداعية إىل احلرية بإفراطها والغباوة بتفريطها 
والتهور بثوراهنا واجلبن بفتورها أو الفجور هبيجاهنا، أو السل بخمودها؟ فتستخرجها 

إىل احلكمة والتجّل والعفة والعدالة، فعمل هذه النفوس يسمى: سياسة.

1 ـ قرآن كريم آية 42 سورة الزمر.
2 ـ قرآن كريم آية 61 سورة الواقعة.
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4ـ  نفوس سلكت طريق: حب، وعشق، وهوس، بحواء )املادة( وما دار يف فلكها 
الظاهر، والباطن من أرسار اهلل... واخلوض يف غامر البحر اجلاذب نحو انجذاب 
ومعرفة  واإللتحام  التقارب  إىل  اجلسدين  وهييجان  يسريان  اللذين  الروحني 
املحبب  اجلميل  وذكر  املرأة  يف  خاصة  واملفاتن  الغريبة...  األرسار  من  املكنون 
النفوس  هذه  احليوانية؟  الشهوة  وإثارة  احلواس،  لتلذذ  وهيكلها  أعضائها  من 
حيوانية شهوانية إنسانية... ليست من ذوي املراتب العالية، لكنها سامية بكامل 
حريتها لشجوهنا وعذوبة شفافية الفؤاد للفؤاد، وهي التي تتميز عن سائر أصناف 
)1( ولوال مل يكن العشق موجودًا 

نفوس الناس: زب ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  رب
يف اخلليقة خلفيت الفضائل كلها، ومل تظهر الرذائل: لذا يتبني أن املحبة والعشق 
فضيلة ظهرت يف اخلليقة وحكمة جليلة وخصلة نفيسة عجيبة ذلك من فضل اهلل 

عىل خلقه وعنايته بمصاحلهم وداللة هلم عليه وترغيبًا هلم فيام أمر به من املزيد.

احلب وماهيته:
إن الروح الزكية الصافية العالية بحسن اإلتقان يف اإلنسان تنفعل اتصاالً غريزيًا 
نحو البهاء بقوة احلدس املصور للعيون الناظرة والقلوب النابضة بحسن وسناء 
اململكة واململكة هي ما تري فيه الروح )األرواح جنود جمندة ما تآلف منها اجتمع 

وما تناكر منها اخرتق()2(.
فاحلب: أوله غزل: بتحريك قوى النفس الروحية نحو مملكة املحبوب.. إىل أن 
القلب، وبدؤه  النابضة من  العروق  الساري يف جزئيات  العشق  برزخ  هيوي إىل 
استحسان  وهو  باملعاناة،  إال  يدرك  فال  جلاللته  معانيه  دقت  جدٌّ  وآخره  هزل 

1 ـ قرآن كريم آية 21 سورة الذاريات.
2 ـ حديث نبوي رشيف/ صحيح.
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روحاين وامتزاج نفساين يرتك النفس فارغة من مجيع اهلم إال هم املعشوق وكثرة 
الذكر له، والفكرة يف كامالت أمره وهيجان الفؤاد والوله به وبأسبابه، كذا احلب 
رس من األرسار اللطيفة ال يعرف من األمور إال ما جتىل للحواس وظهر للمشاعر 
هبيئة فيها جزئية جاذبة إىل االشتغال بسياسة هذا البدن اجلزئي عىل سبيل عناية 
ذاتية خمتصة به، وهو الذي حيول املر حلوًا والرتاب تربًا والكدر صفاًء واألمل شفاًء 
والسجن روضة والسقم نعمة والقهر رمحة وهو الذي يلني احلديد ويذيب احلجر 

ويبعث امليت وينفخ فيه احلياة ويسود العبد.
كذلك احلب هو اجلناح الذي يطري به اجلوهر املادي الثقيل يف األجواء ويصل من 

الثرى إىل الثريا.
الطاعات  توصلها  ال  حيث  إىل  بالروح  يصل  السامي  الربيء  احلب  وإن 
ساعاته،  من  ساعة  تساوي  ال  بغريه  تنقيض  التي  األعوام  وإن  واملجاهدات، 
اإلنسان؟..  وقيمة  احلياة  نور  الذي هو  يوجه احلب  من  إىل  نذكر  أن  بنا  وجدير 

واحلب خالد ال جيدر إال خلالد.
وإذا رسى نوى احلب يف الدم يرتقي به إىل أن يتلذذ بمفاتن جوهر حبيبه ويسبح 
يف كوكبه مادحًا مزياه متغاضيًا عن خطاياه حتى يترشب احلب كل نقطة يف ذات 
جسمه فريتقي إىل درجة الالهناية وهو العشق: أي إفراط يف املحبة وشدة امليل إىل 
باملاليخوليا أو بمرض  املعشوق دون سائر األشياء. وهبذا العشق يصبح مريضًا 
نفساين جنوين إهلي )جذبه( أو كمن أصابه مٌس من اجلن، هذا عند من مل يقف عىل 

أرساره العجيبة وعلله الغريبة ودقة معانيه ولذة العاشقني واملعشوقني.
اجلزئيات  كافة  إىل  املجذوب  املتناهي  اهليام  هو  والوله  الوله  فهو  الشغف:  أما 
احلواس  هيويل  بعمي  تأخذ  وجرميتها  والنفس  الروح  مملكة  يف  املادية  البدنية 
عن كل األشياء مثل ما أخذت يعقوب النبي بالرمحة والبكاء جلهل وجود فلك 
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يوسف الصديق وتوىل عنهم وقال: زب  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
الروح  التصقت  ملا  السقم  رفع وتالشى  رب)1(. وكيف  ائ  ى         ى   ې  

برائحة احلبيب املفقود...زب ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
رب)2(. فلام أن جاء البشري ألقاه عىل وجهه فارتد بصريًا.

كام أن الشغف يدفع مملكة الروح بكل جزئياهتا إىل احلكم بالقهر والتعذيب عىل 
ماهية روح املحبوب إن لن جيتمعا موافقة مثل:

إمرأة العزيز ويوسف امللك الكريم.

حكم إمرأة العزيز عىل يوسف بالسجن:
االشتغال  إىل  جاذبة  جزئية  فيها  هيئة  النفعال  إال  العزيز  إمرأة  أمر  وما   
مملكة  حلم  للمس  به  خمتصة  ذاتية  عناية  سبيل  عىل  اجلزئي  البدن  هذا  بسياسة 

جئ   ی       ی   ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   زب  تعاىل  لقوله  باململكة.  املحبوب 
ٻ    ٻ   ٱ   مت    خت   حت   جت   يب   ىب    خبمب   حب   جب   ىئيئ   مئ   حئ    

ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ       پ    پ   پ   پ   ٻ      ٻ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ   ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
حلول  لقبول  واهليجان  االنفعال  هذا  رب)3(.  ڈ   ڎ   ڎ    ڌ     ڌ  

الصورة يف اجلسم.

1 ـ قرآن كريم آية 84 سورة يوسف.

2 ـ قرآن كريم آية 93 سورة يوسف.
3 ـ قرآن كريم آية 30 ـ 32 سورة يوسف.
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طبائع النفوس واألرواح يف احلب:
انفعاالهتا  هلا  وكل  واإللتحام  التجاذب  يف  اإلنسجام  خمتلفة  االنسانية:  طبائع 

الذاتية لتلذذ أعضائها؟ وهلذا االختالف يكون:
البهاء يف ذات النفس الروحية البدنية عىل أنواع: وهي:

2 ـ بالوصف 1 ـ من نظرة     
4 ـ باللمس 3 ـ يف نوم    

5 ـ باملطاولة
1 ـ ففي النظرة تكون الصورة اجلسمية إذا انطبعت يف اهليويل الذايت بالقوة الناظرة 
تنفعل وتتفاعل مع كل اجلزئيات يف اململكة اجلسدية املادية فرتسو النظرة وتدفع 

الروح والنفس إىل احلب.
2 ـ ومن الطبائع ما أخذ احلب بالسامع جوجلة الوصف فتحسس الفؤاد بمشاعر 
العشق متأثرًا بانفعال هيويل احلس الذايت النفيس بقوة هيويل مفكرة العقل املصورة 
مملكة الروح املحببة دافعة الروح النفسية بإشعال نار التلذذ يف انفعال كل جزئيات 

اململكة الروحية حلب نفس املوصوف دون رؤيًا.
3 ـ وطبائع تعشق بالنوم لرؤيا أو حلم لقول الرمحن زب ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  رب)1(. من هذه اآلية 
يرنو  الشقاء  أعىل درجات  عند وصوله  امليت  املادي  اجلسد  أن  يستنبط  الكريمة 
إىل الُسبات والدعة بقوة الروح الدافعة اآلمرة إىل سكون اململكة لقضاء واجبها 
اآلخر يف ملكوت الرمحن فتلتقي باألنفس؟ فمنها ما تتجاذب معه متآلفة ومنها 
ما تتناكر معه مفرتقة، فإن كانت جمتمعة مع ما يلتذ به اجلسد املادي تصبو الروح 

1 ـ قرآن كريم آية 42 سورة الزمر.
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الدنيا بيشء  يلتذ بحياة  فاق وال  ما كان دونه مهام  والنفس حلبه وعشقه وتعاف 
دونه وال حيب إال ما هو يف سباته.

4 ـ وبعض طبائع ال هتوى احلب والعشق إال إذا المست اململكة اللحمية اململكة 
اللحمية وحتسسا مشاعر األعضاء املرغوبة اجلاذبة النفعال النفس والروح وإهلاب 

اجلوارح لثوراهنا واندفاعها إىل حقيقة مطلبها بطبعها.
ال  اهلوائية  باملشاعر  االحساس  طويل  جليد  هو  ما  طبائع  النفوس  ومن  ـ   5
اململكة  جزئيات  من  جزئية  كل  يف  احلدس  ودقة  املراقبة  باستدام  إال  ينفعل 
والروح  الفؤاد  صميم  قارعة  منبهة  بإشارات  النفسية  الروح  شفافية  ولفت 
مؤسسة بنيان اهلوى يف كوامن نفوس العشاق إىل إشعال اململكة كلها بانفعال 

أديم. رأيس مستديم 
النفوس املخلوقة كل واحدة منها صائبة نحو ما أهلمت  مما تقدم نرى   
التأثري  بقوة  وناطقة  مكنوهنا  حسب  شاخصة  فهي  بعقل  تفكري  من  السلوك  يف 
الفكري وسائرة بكيفية طبعها االيامين واإلحلادي ففي كل وضع بمملكة الروح 

تنم عن يشء مكنون يف الذات هذا ما قالته الفالسفة وأولو العلم.
وجاء يف الرسالة القشريية: أن النفس ترويح القلوب بلطائف الغيوب وصاحب 
وصاحب  مبتدئًا  الوقت  فكان  األحوال.  صاحب  من  وأصفى  أرق  األنفاس 

األنفاس منتهيًا، وصاحب األحوال بينهام.
فاألحوال وسائط.

واألنفاس هناية الرتقي.
فاألوقات ألصحاب القلوب،

واألحوال ألرباب األرواح.
واألنفاس ألهل الرسائر.

وأفضل العبادات عد األنفاس مع اهلل سبحانه
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وخلق اهلل القلوب وجعلها معادن املعرفة، وخلق األرسار وراءها وجعلها حماًل 
للتوحيد.

فكل نفٍس َحَصَل من غري داللة املعرفة وإشارة التوحيد عىل بساط االضطرار فهو 
ميت.

إذا  النفس  بأن  الشيطان:  ووساوس  النفس  هواجس  بني  مفرقًا  قال:  واجلنيد 
طالبتك بيشء؟ أحلت... فال تزال تعاودك، ولو بعد حني، حتى تصل إىل مرادها، 
وحيصل مقصودها، اللهم إال أن يدوم صدق املجاهدة، ثم إهنا تعاودك وتعاودك.
أخرى ألن  بزلة  يوسوس  ذلك،  برتك  فخالفته  زلة،  إىل  دعاك  إذا  الشيطان  وأما 
مجيع املخالفات له سواء، وإنام يريد أن يكون داعيًا أبدًا إىل زلة ما، وال غرض له 

يف ختصيص واحد دون واحد.
هذه عبارات عن علوم جلية)1( وجزئيات دقيقة يف حتقق معرفة النفس واملعرفة 
املسرية واخلالقة  بالعظمة  الفكر حاكاًم  ليقر  التكويني  التحقيق اإلهلي  املعرفية يف 

لكل ما يدركه العقل بفكر وصورة واملرجتاة للهدى.
واالستنتاج  واإلبداع  واإلرشاك  اإليامن  يف  بعقل  الفكر  أساس  هي  والنفس: 

والعلوم املعرفية احلاصل من:
من منطق ُصوَري ـ نظري
ومن منطق كالمي انشائي

ومن منطق توحيدي علمي حتققي
ومن منطق طبيعي مادي إحلادي

ومن منطق روحاين شفاف
ومن منطق اجتامعي أخالقي

1 ـ 
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ومن منطق تصنيعي علمي طبيعي
ومن منطق إجرامي تدمريي برقي العلم واحلضارة

ومن منطق إصالحي إداري تراتبي
ومن منطق حكمي ريايض يف ميزان االتزان العديل

ومن منطق إحتيايل إفتائي
ومن منطق إبداعي سلوكي صالح دون هوى

أما )عالقة النفس بالذات أو حقيقة النفس والقلب والعقل 
وعالقتها بالذات نقول  القلب عضو النفس ومستقرها.

والنفس فقه القلب وإدراكه
والعقل عني القلب وشعور النفس

واقرتان النفس والقلب والعقل:
كاقرتان احلياة بالذات ال يفرتقان إال باملوت)1(

لقوله جل جالله:زب ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېرب)2( زب  ى  ى  ائ  ائ  ەئرب. 
وقال سبحانه:زب  ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی   رب)3(.

اإلنسان  تسوية  عموم  يف  التكوينية  ومشيئته  تكوينه  يف  العظيم  اخلالق  وعظمة 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   زب  بقوله:   ألفعاله  واختياره  وذاتيًا  نفسيًا  التكوينية 
هو  اإلختيار  ذلك  وأن   . رب)5(  ڻ   ڻ      ڻ    رب)4(.زب  ڦ   ڦ   ڤ  

املرجع للجزاء واحلساب يف حياة الدنيا واآلخرة يوم الدينونة.

1 ـ الرسالة القرشية/ ص 161.
2 ـ قرآن عظيم آية 25 سورة اإلرساء.

3 ـ قرآن عظيم آية 46 سورة احلج.
4 ـ قرآن عظيم آية 7 ـ 8 سورة الشمس.

5 ـ قرآن عظيم آية 10 سورة البلد.
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واهلل خاطب النفس اإلنسانية بقوله: زب ٺ  ٿ رب)1(.
كام خاطب العقول واأللباب والقلوب وذكر الصدور واألفئدة: بقوله: 

زب ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  رب)2(. 

وقال زب   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئرب)3( زب ۅ  ۉ  
ۉ  ې  رب)4(. زبڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   رب)5(.

والنفس يف منطوق وعرف عبد الكريم اجلييل: وهي:
عىل مخسة رضوب:

: نفس حيوانية األوىل 
: نفس أمارة الثانية 

: نفس ملهمة الثالثة 
: نفس لوامة الرابعة 

اخلامسة: نفس مطمئة
وكلها أسامء الروح إذ ليس حقيقة النفس إال الروح،

وليس حقيقة الروح إال احلق.
والفلسفيون  فقط.  للبدن  تدبريها  باعتبار  الروح  عىل  تطلق   : فالنفس احليوانية 
النفس احليوانية عندهم؟ هي: الدم اجلاري يف العروق وليس هذا بمذهب اجلييل.
الشهوانية  الطبيعية  املقتطفات  من  يأيت  ما  باعتبار  به  تسمى   : والنفس األمارة 

1 ـ قرآن عظيم آية 27 سورة الفجر.
2 ـ قرآن عظيم آية 37 سورة ق.

3 ـ قرآن عظيم آية 46 سورة احلج.
4 ـ قرآن عظيم آية 2 سورة احلرش.

5 ـ قرآن عظيم آية 18 سورة الزمر.
ـ احلق ملا اختلف فيه من احلق/ ص 195 ـ 196 الشيخ مصطفى آل عزيز.
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باالهنامك يف املالذ احليوانية وعدم املباالة باألوامر والنواهي.
: ُتسمى به العتبار ما يلهمها اهلل تعاىل به من اخلري، فكل ما تفعله  النفس امللهمة 
النفس من اخلري هو باإلهلام اإلهلي، وكل ما تفعله من الرش هو باالقتضاء الطبيعي 
وذلك االقتضاء منها بمثابة اآلمر هلا بالفعل، فكأهنا هي األمارة لنفسها بفعل تلك 

املقتضيات، فلهذا سميت أمارة، ولإلهلام اإلهلي سميت ملهمة.
تلوم  فكأهنا  واإلقالع،  الرجوع  يف  أخذها  العتبار  به  سميت   : النفس اللوامة 

نفسها عىل اخلوض يف تلك املهالك فلهذا سميت لوامة.
إذا  وذلك  به  واطمئناهنا  احلق  إىل  سكوهنا  باعتبار  به  سميت   : النفس املطمئنة 
قطعت األفعال املذمومة رأسًا واخلواطر املذمومة مطلقًا، فإنه متى مل تنقطع عنها 
اخلواطر املذمومة ال تسمى مطمئنة بل هي لوامة، ثم إذا انقطعت اخلواطر املذمومة 
مطلقًا تسمى مطمئنة، ثم إذا ظهر عىل جسدها اآلثار الروحية من طي األرض 
اخلواطر  انقطعت  إذا  ثم  الروح  إال  اسم  هلا  فليس  ذلك،  وأمثال  الغيب  وعلم 
باحلقائق  وحتققت  اإلهلية  باألوصاف  واتصفت  املذمومة  انقطعت  كام  املحمودة 
الذاتية، فاسم العارف اسم معروفه، وصفاته صفاته وذاته ذاته واهلل يقول احلق 

وهو هيدي السبيل()1(.
وعند ابن عريب )النفس لطيفة العبد املدبرة للجسم مل يظهر هلا عني إال   
عند تسوية هذا اجلسد وتعديله فحينئذ نفخ فيه احلق من روحه فظهرت النفس 

بعني النفخ اإلهلي واجلسد املسوى وهلذا كان املزاج يؤثر فيها()2(.
اخلفيف  الصايف  العامل  وعاملها  )النفس  األندليس  حزم  ابن  عند  أما   
وجوهرها اجلوهر الصّعاد املعتدل، وسنخها املهيأ لقبول االتفاق وامليل والتوق 

1 ـ االنسان الكامل ج 2 ص 70 ـ 71 عبد الكريم اجلييل املولود 767 ـ واملتويف 805 تقويم هجري.
2 ـ الفتوحات املكية ج 4 ص 225 حمي الدين بن عريب.
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واالنحراف والشهوة والنفار . كل ذلك معلوم بالفطرة يف أحوال ترصف اإلنسان 
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   زب   يقول  وجل  عز  واهلل  إليها،  فيسكن 

ڃ  ڃ  چ  چرب)1(.. فجعل علة السكون أهنا منه)2(.
العذوبة  وبلسم  واحلسن  الرقة  بروعة  تتسم  السامية  الشفافة  والنفس   
والسحر يف اجلامل كأهنا املاء النمري جيري يف األخاديد والسواقي واألهنار لريوي 

اجلنان من الرياض والبساتني بظل حضارة زاهية بآداب الكامل ولؤلؤيته.
هلا  عونًا  ليكون  الباطل  من  بيشء  النفوس  )أمّجوا  يقول  الدرداء  وأبا   
احلديد( يصدأ  كام  تصدأ  فإهنا  النفوس  )أرحيوا  األثر  بعض  ويف  احلق()3(.  عىل 
لدى  هائلة  فسيولوجية  ثورية  وانفعاهلا وخلجاهنا حركة  النفس  )4(. وارضابات 

إذ  اآلدمية  اإلنسانية  النفس  يف  النفس  وظواهر  لكوامن  وامتداد  احلّية  الكائنات 
بتفتيت  وتسببها  العامل  يف  اجلنسية  املشكلة  استفحال  )أن  يكن:  األستاذ  يقول: 
النفوس  يف  واملسلكية  األخالقية  األطر  ونسف  املجتمعية  والكيانات  األسس 
يوجب طرحها كنتيجة للحضارة املادية لغيبة الفكر الديني عن دنيا الناس وتعطيل 
حاكمية اهلل يف األرض وهيمنة الترشيعات والنظم والقوانني املنبثقة عن النظريات 
املادية كانت العامل األسايس يف انحراف سري القافلة البرشية عن الطريق القويم 

وانطالقها يف متاهات الضياع والرشود()5(.
ونفوس امللوك احلاكمة النفوس للحب خاشعون عابدون.

وعلامء الكالم صاغوا عظيم نور احلق يف هوى من هوى بفكر عقل متدبر حقيقة 

1 ـ قرآن حكيم آية 189 سورة األعراف
2 ـ طوق احلاممة ص 23 ابن حزم األندليس.

3 ـ طوق احلامية ص 23 ابن حزم األندليس/ أبا الدرداء.
4 ـ أثر نقل من اثر إىل أثر لقول سيد البرش/ روحوا نفسكم ساعى فساعة القلوب إذا كلت عميت.

5 ـ اإلسالم واجلنس ص 3 ـ 12/ فتحي يكن/ وذكر يف حتقيق بشري عيون لكتاب الطوق.
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التذوق النفيس برسعة بدهية مُمََسَكٍة عطر الكالم عىل النفس وما هتوى ملا خلقت 
األحاسيس  املهيجة  املنظورة  الذات  بذات  متأثرة  خصوصية  بانفعاالت  إليه 

الفؤادية بجاذبية جتانس النفس لسبب من األسباب وتلك متوت بموت سببها.
ب ـ ومن تقرب وتفانى بوٍد لطلب: وىل وترك وانتهى الوّد بانقضاء الطلب.

ج ـ  ومن تقرب بحب صاٍف خالص هلل باهلل يف حقيقة احلق اخلالق بحب العبودية 
الرامحة يف إسعاد النفس للنفس بملك مالك مليك: بقي أبدًا لألبد..

هذا وسلوك النفس السالكة مسالك بلوغ املرام يف غرام مطالب النفس: ما هي إال 
علة خائبة منتهية بانتهاء متعتها ولذهتا ووطرها. أما النفس الشفافة السامية العالية 
املفكرة بعقل متزن يف ميزان حب اإلله اخلالق العليم حب حق يف حق املخلوقني 
لنفسه احلق يف خملوقاته: نالت الفوز الساحر يف نعمة املتعة واللذة والسعادة اإلهلية 

األبدية.
العاطي  املكون  التحقق بعظمة  فنون  إبداع  العقيل املصقول  الفكري  املعلوم  ويف 
النور نور املنطق بحالوة السحر كلمة ـ كلمة للنفس الناطقة: أن النفس: ياقوتة 
يف كلها ـ لؤلؤية يف آحاديتها ـ حكيمة إهلية ـ عاملة بخفايا دقائق األمور وأعجزها.

فمن عرف نفسه وتيقن: علم ما خفي عليه وما اتضح.
يفكر: خفي عنه كل يشء من دون وضوح وتعميم. كون  نفسه ومل  ومن جهل 

النفس حميطة عاملة بكل يشء للنفس اإلهلي النافس يف الذات املخلوقة.
فمن امتلك نفسه بفكر علمي: امتلك كل يشء بإتقان ومتتع بارساء. ومن خرجت 
نفسه وابتعدت عن ُملك تفكريه: ضاعت وأضاعت كل يشء ودخلت رساديب 
لذة  من  هتوى  وما  احلقيقة  عىل  تعثر  ومل  للوجود  الربانية  احلقائق  بجهل  اجلهل 

ومتعة الوجود يف العوامل.
النفس  اإلدراك  رس  إدراك  إال  احلب  وما  حب  إال  النفس  منطق  وما  منطق  هذا 
رس  يف  النفس  عىل  النفس  يف  متسلط  جلامل  باالحساس  يملؤها  ال  التي  بالنفس 
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الوحدانية ألهنا وحدانية حتت ظل أنا وأنت وهو العامل كله.
هيكل  من  البرشية  الذات  هي  النفس  أن  السالم  عليه  موسى  اهلل  نبي  علم  ويف 

وروح لقوله: 
زب  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  رب)1(.

وحري أن نذكر ما نطق يف قوله تعاىل: زب ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  رب)2(:
»إن املراد بالنفس هنا: روح االنسان.. وقيل: إنه جسمه وروحه معًا، والعالمة 
الروح )سواها( تعني نظمها وعدل  النفس  املراد من  الشريازي يقول: ولو كان 
قواها إبتداًء من احلواس الظاهرة وحتى قوة اإلدراك والذاكرة واالنتقال والتخيل 
علم  يف  املندرجة  الظواهر  من  ونظائرها  والعزم  واإلرادة  والعشق  واإلبتكار 

النفس...
البدن  ولو كان املراد من النفس الروح واجلسم معًا فالتسوية تشمل أيضًا ما يف 
من أنظمة وأجهزة يف إطار علم الترشيح. لكن حني اكتمل خلق اإلنسان وحتقق 
مزجيًا  كائنًا  أصبح  وبذلك  واملحظورات.  الواجبات  سبحانه  اهلل  علمه  وجوده: 
تعليمه من  اهلل(، ومزجيًا يف  )نفخه من روح  و  املسنون()3(  )احلمأ  يف خلقته من 
اإلنساين  الكامل  سلم  يتسلق  أن  يستطيع  كائنًا  بالتايل  فأصبح  والتقوى  الفجور 
ليفوق املالئكة، ومن املمكن أن ينحط لينحدر عن مستوى األنعام ويبلغ مرحلة 

»بل هم أضل« وهذا يرتبط باملسري الذي خيتاره اإلنسان عن إرادة.
يف هذا أن اهلل سبحانه قد منح اإلنسان قدرة التشخيص والعقل والضمري اليقظ 
بحيث يستطيع أن يميز بني الفجور والتقوى عن طريق العقل والفطرة«)4(: أي أن 

1 ـ قرآن كريم سورة القصص آية 33.
2 ـ سورة الشمس آية 7.

3 ـ احلمأ: الطني األسود املتغري ـ املسنون: املصّور.
4 ـ تفسري األمثل: ج 20 ص 234/ 236 العالمة الشيخ نارص مكارم الشريازي.
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احلقيقة يف هذا التكوين: هو إدراك مجال احلس والقبح العقليني وقدرة اإلنسان يف 
متييزه عىل إدراكهام من واقع النفس الذواقة وما هتوى.

والنفس يف مقامات الصوفية هي )سوانح من القوة النزوعية داعية إىل حمركات 
شهوانية وغضبية، وعند أكثرهم عبارة عن جمرد القوة النزوعية()1(.

فاهلوى: هوى النفس، وهوى النفس: ستار مظلم داكن يغطي نور بصرية اإلنسان 
ويباعد بينه وبني ميزان العدالة.

احلكيم:  القرآن  يف  جاء  كام  واإلنصاف  العدل  من  مانع  العقل  )عدو  واهلوى: 
اهلوى،  عابد  السفاك  املتكرب  واالنسان  ڦرب)2(.  ڤ   ڤ   ڤ   زبڤ  
فكثريًا ما يربر مجيع جرائمه بالشكل الذي يدعي فيه أنه يؤدي مسؤولياته اإلهلية 

واإلنسانية)3(.
واهلل احلق املكون لو يركن لعبيده املخلوقني بأمره يف قوله كن لفسدت املخلوقات 

لقوله: 
زب ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  رب)4(.

1 ـ مقامات صوفية ص 67 شهاب الدين السهرودي.
2 ـ سورة النساء آية 135.

3 ـ تفسري األمثل ج 11 ـ ص 269.
4 ـ سورة املؤمنون آية 71.
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النف�س وما تهوى

هنا ال بد من الكالم يف النفس وما هتوى ألن اهلوى ينبوب سمو النفس اإلنسانية 
إلنسانية شفافية الروح يف الذات البرشية،

واهلوى حب بل عشق متمكن من كل النفوس.
واحلكامء الغابرون زمنًا، احلارضون نفسًا: قالوا:

إّن النفس ثالث:
: ناطقة نفس 

: حيوانية نفس 
: شهوانية نفس 

والنفس: تنقسم إىل:
فاجرة  

تقية  
زاكية  

فالنفس الناطقة: حمبتها منرصفة إىل املعارف واكتساب الفضائل
والنفس احليوانية: عصبية: حمبتها منرصفة نحو القهر والغلبة والرياسة.

أما النفس الشهوانية: فمحبتها منرصفة إىل مشتهى املآكل واملرشاب واملناكح.
النفس  حركة  العشق  بأن  احلكامء  فالسفة  الفالسفة  احلكامء  مىض  بام  ونميض 
أنه جنون  املحبوب كام  إدراك عيوب  بغري فكرة، وهو عمي احلس عن  الفارغة 

بألوان.
إال أن ثاممة: قال: جميبًا يف حرضة املأمون اخلليفة العبايس واصفًا العشق:
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»أن العشق جليس ممتع، وأليف مؤنس، وصاحب ُملك، مسالكه لطيفة، ومذاهبه 
غامضة، وأحكامه جائرة َملَك األبدان وأرواحها، والقلوب وخواطرها، والعيون 
ونواظرها، والعقول وآراءها، وأعطي عنان الطاعة وتوارى عن األبصار مدخلُة 

وعمي يف القلوب مسلكه()1(.
والعشق: أوله ختل وآخره قتل كقصة الصّديق

يوسف وامرأة عزيز مرص.
والعشق من نظرة احلب واحلب من نظره،

فاحلب كامل مجال العقل
واحلب بريء والعقل شاطر.

و)احلب تراث أبينا آدم
وتفويض وتسليم

وسفينة نوح ال خوف عىل ركاهبا.
أما العقل:

فسباحة قد يصل هبا اإلنسان إىل الشاطىء وقد يغرق، لكنا ما رأينا سفينة   
اإليامن واحلب تغرق()2(.

واحلب اصطرالب األرسار الروحية اإلهلية يف اجلامل الكيفي.
فتذوق  والكامل  اجلامل  ذوق  عرف  من  أحاسيس  يف  وهيجان  فيضان  واحلب 

بناظريه بيضاء سمراء سوداء.
فاإلنسان ال جيهل هذه احلقيقة النفيسة يف نفسه؟!

لكنه يتعامى عنها ألجل مصلحته وهواه وشهوته وشهرته.

1 ـ أرسار العشاق، أبو الفرج ابن اجلوزي.
2 ـ جالل الدين الرومي، داعي إىل احلب واإلنسانية.
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واحلب منشؤه خفقان القلب وانكساره وجرح الفؤاد وقتله.
واحلب علة العلل مضنية ال تشبهها علة وهذه العلة ختتلف عن كل علة.

واألمراض  النفسانية  لألسقام  شفاء  فهي  والروح  النفس  بدواء  عىل  واحلب 
الراقون  الشفاء وقطع منها  التي أعيت األطباء وتعذر منها  اخللقية، واألمراض 

الرجاء.
وعلة احلب: تربأ وتزول: بلفتة املحبوب للمناغي املنادي يا طبيب سلويت وعلتي 

وسقمي يا حب حياك اهلل حياك يا حب.
واحلب هذا عاصفة عقلية نفسية روحية جاحمة بعثها علم الكالم الذي كان الشغل 

الشاغل بني املكون ومالئكته واملخلوق اآلدمي:
وكانت هذه العاصفة عاتية شديدة انطفأت هبا كوانني القلوب وأفئدهتا وجمامرها 
بالكالم وبيان علم ما ال يعلم من املحب واملحبوب من اجلامليات واإلنفعاالت.

واملثالية  الكونية  املعارف  إىل  حمبتها  تنرصف  الناطقة  التقية  امللهمة  والنفس 
الكتساب الفضائل السامية بالفكر العقيل الزاكي العارف احلقيقة يف ماهية عظمة 

املكون اخلالق اجلميل.
سالبة  قاهرة  مغالبة  شيطانية  مهجية  انفعالية  عصبية  حيوانية  الفاجرة:  والنفس 

ومتعدية عىل احلقوق.. للتقدم دون حق.
من  هائلة  ثروة  ومجع  الكائنات  علم  ببعض  أحاط  قد  الفلسفي:  العقل  هذا  يف 
وجوهر  الروح  شفافية  أن  مع  وقيمتها  نفسه  جيهل  يزال  ال  أنه  إال  املعلومات. 
املعرفة ولباب احلكمة أن يعرف اإلنسان قيمة نفسه يف عظمة مكوهنا لكرامته يف 
الذات اخلالقة بأحسن تقويم يف كامل وجالل العقل يف نظر الناظر الذواق املميز 

بتمييز اجلميل يف اجلامل والكامل واجلامل: فاإلنسان:
نجده وجهًا يتأرجح بني:
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نزعة عقلية
ونزعة حسية

فاجلامل نظام واتفاق
واجلامل يؤثر بمظهر

واجلامل يثري الناظرتني
واجلامل وقار يف نظرات

واجلامل ربط بني التكوين وشفافية الذوق
واجلامل: مجالني:
ذكوري وانثوي

وهو مجال الطبيعة يف فن النظرة العقالنية إال...!
التي ترتكز عىل املظهر اخلارجي  النظرة العقالنية شهوانية للنظرة احلسية  إال أن 
حقيقة  إىل  فيها  اإلنسان  هيدف  الذي  الوجود  حلقيقة  التكوين  وهي  لألشياء: 
والشغف  والوله  احلب  األحاسيس يف رس  باعث  احلق  املوجود  من  األحاسيس 
واهلل مجيل حيب اجلامل، واجلامل مجا ل النفس. والطبيعة حتب اجلامل وتبتهج بغنى 

األلوان واألشكال. واجلامل تناسب عىل نحو مثايل
واجلامل طيب األحوال ربيع القلوب بديع الوصل لشفاء العلة

واجلامل هو احلب واحلب جييل العقول ويصفي األذهان ما مل يفرط
واحلب اجلاميل لطافة الطبع، قد وقع فيه خلق كثري من األكابر

واحلب بالعشق مجال ومجال احلب بالعشق حيلو اللسان بريًا ويبعث ذوق اجلامل 
والتطيب وطيب املطعم.

و )إن احلب حيّول املّر حلوًا والرتاب تيربًا والكدر صفاًء واألمل شفاًء، والسجن 
روضة، والسقم نعمة، والقهر رمحة وهو الذي يلني احلديد ويذيب احلجر ويبعث 
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امليت وينفخ فيه احلياة ويسّود العبد()1(.
بمتعة  ومتعة  طربًا  ورقصت  ترنمت  الراسيات  اجلبال  يف  رسى  إذا  هذا  واحلب 

التجيل اإلهلي: زبى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  رب)2(.
ذاق  من  والتيجان،  والسلطان  وامللك  باجلاه  حيتفل  ال  العاملني  عن  غنيُّ  واحلب 
يصب  مل  به  إنسان  أصيب  فإذا  رشابًا،  يسغ  ومل  ألذ  مرشبًا  يرشب  مل  مرة  طعمه 

بمرض قط غري علته وهو صحة روحه ونعيم فؤاده.
والشهوة  واللغلمة  املغازلة  إىل  امليالة  الشقراوات  عند  طبيعي  ابتهاج  واحلب: 

اجلنسية اخلفيفة اللعوب.
والطبيعة  القوية  بالعواطف  مقرون  السمراوات  عند  فكري  جدّي  واحلب: 

الشهوانية بكل ذكاء.
والشعراء شاطروا احلب بالوصف كل حسبه

فمحبو السواد يف املرأة رمزوا بقوهلم:
باملسك واملاورد والعوِد »سوداء كالعنرب معجونة    

ملا بدا مزمور داوِد«)3( كأنام نغمة مزمارها    
أما املغرمون بالسمر قالوا

وألذ يف نظر العيون »والسمر أحسن هبجة    
وصل السنان إىل املنون«)4( لوال قوام السمر ما    

لكن حمبي البيض ذكروا  
ما احلسن إال للبياض وجنِسه »ال خيدعنك سمرة غرارة    

1 ـ جالل الدين الرومي/ الداعي إىل احرتام اإلنسان ومكنونه.
2 ـ قرآن جميد/ آية 143 سورة األعراف ج 9.

3 ـ سيف الدين امُلِشْد، ص 11 ـ من كتاب نزهة العمر للسيوطي.
4 ـ البهاء زهري، ص 5 ـ من كتاب نزهة العمر للسيوطي.
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فالرمح يقتُل بعضه من غرية  
والسيف يقتل كّلُه من نفسه«)1(.    

أما املعتدلون املنصفون قالوا: إسمع مقالة حق
فالعشق حق بالبيض والسمر لكن السواد؟ هو

السواد الشبق لذا:
»أعشق البيض ولكن  

خاطري بالسمر أعلْق    
إن يف البيض ملَعنى  

ْمر أرشْق غري أنَّ السُّ    
وظالل األيِك عندي  

من هجري الّشمْس أوفْق    
وشذا العنرب واملسـ  

ـك من الكافور أعبْق    
وإذا أنصفت واإلنـ  

ـصاف بالعاقل أليْق    
فبديع احلسن هُيْوى  

كيف ما كان ويعشْق«)2(    
وآخر قال:

1 ـ رشف الدين بن املستويف ص 3 
       نزهة العمر جلالل الدين السيوطي عن نسخة كاتبها الشاعر إبراهيم بن  املبلط عام 976هـ.

2 ـ نزهة العمر، جالل الدين السيوطي ص 16 قول مجال الدين بن مطروح.
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ْمِر بعد تأمٍل ُق ُحْسُن السَّ حُيقَّ  

وُيدَرك ُحْسُن البيِض من ملحة الَبرَصْ    
وذاك ألن الَعنْي يف الشمس تنجيل  

لناظرها ما ليس يظهر يف القمر«)1(.    
واحلقيقة يف حقيقة اجلامل؟ مجال الرمحن الرحيم يف خلقه املكون بتكوين العظمة 

أمام الناظرين واملناظرين بفنون الفكر من عقل ِعلَم ِعْلَم حقيقة التكوين بيقني.

1 ـ نزهة العمر، جالل الدين السيوطي ص 16 قول الشهاب بن الشاب النائب.
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ـ )براهني وجود اهلل( ـ

بوعي واإدراك

إن جنّة األعامل هي الطريق السوّي يف االستقامة واالنحراف يف املزالق   
الناظر  بنظر  العقيل املحقق  بالربهان  الفكر واالستدالل  الطرق اإلهلية هو  وخري 
يف املنظور للشفافية الروحية اهليولية وامللموس املادي الطبيعي من القوة احلاكمة 
املكونة للكون التكويني العام الكامل للحياة، فلام تألف ظهرت احلياة احلسّية يف 

ەئوئ   زب   هلا  قال:  الوجود  هبا  اراد  ملا  والعوامل  للعامل  اإلهلية  احلرضة  من  املعاين 
رب)1( فتكونت وظهرت يف أعياهنا فكان الكالم اإلهلي، أول يشء أدركته خملوقات 
كن فظهر بكن عني املوجودات من الواجد الفرد احلق: احلياة بنفث نفخ الروح 
به  اهلل  أحيى  الذي  النََفُس  هو  وهذا  رب)2(،  ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   زب   تعاىل:  لقوله 
التعظيم والثناء  املخلوق هلل من  الذي كان من  أن  ما أظهره وثّبت  اإليامن فظهر 
واحلمد والشكر إنام كان من ذلك الرّس اإلهلي ففي كل يشء من روحه علاًم أن 

حياة األرواح حياة ذاتية وهلذا يكون كل ذي روح هي بروحه..
فنظرية اإلهليني: )اهلل(

1 ـ قال:زب  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  رب)3(.

1 ـ قرآن عظيم آية 40 سورة النحل + سورة ياسني آية 82.
2 ـ قرآن عظيم آية 29 سورة احلجر.

3 ـ قرآن عظيم آية 71 سورة ص.



119

2 ـ نظرية املاديني:
أجابت املالئكة زبڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿرب)1(.

3 ـ نظرية اإلهليني:
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   زب  ـ  رب)2(  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   زبڤ   اإلله:  قال 

ۆرب)3(.
4 ـ نظرية املاديني:

قالت املالئكة:زب ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎرب )4(.
5 ـ نظرية اإلهليني:

قال اإلله:زب ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  رب)5(.
6 ـ نظرية املاديني:

أي  زب  ک  ک     ک  ک  گ  رب)6(  قائاًل:  الرجيم  الشيطان  واستكرب  أبى 
اإلبليس  هلذا  الداين  اخلاطىء  للعلم  رب)7(.  ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   زب 
املادي بحيثياته أن النار أعظم وأرهب وأقوى وأمرج وأعلم من الطني املؤلف من 

الرتاب واملاء املليئني باخلريات وهو طاىفء للنار وثورانه الوسوايس.
7 ـ نظرية اإلهليني:

اهلل قال:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  رب)8(.

1 ـ قرآن عظيم آية 30 سورة البقرة.

2 ـ قرآن عظيم آية 30 سورة البقرة.
3 ـ قرآن عظيم آية 96 سورة الصافات.

4 ـ قرآن عظيم  آية 32 سورة البقرة.
5 ـ قرآن عظيم آية 72 سورة ص. ـ آية 92 سوؤة احلجر.

6 ـ قرآن عظيم آية 61 سورة اإلرساء.
7 ـ قرآن عظيم آية 76 سورة ص.

8 ـ قرآن عظيم آية 32 سورة احلجر.
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8 ـ نظرية املاديني:
إبليس: قال زب  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  رب)1(.

9 ـ نظرية اإلهليني:
قال:زب  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پرب)2(.

10 ـ نظرية املاديني:
قالت املالئكة:زب  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  رب)3(.

11 ـ نظرية اإلهليني:
ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   زب   اإلله:  قال 

ۀ  رب)4(.
12 ـ نظرية املاديني:

قال: أهل اهلوى:زبA   ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃرب)5(.
13 ـ نظرية اإلهليني:

قال: اإلله: زب  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   رب)6(.
يزل  ومل  معه  يشء  وال  بعده  يشء  وال  قبله  يشء  ال  أزيل  واحد  سبحانه  اهلل  إن 
أبدًا زبٺ  ٺ  ٿٿٿ رب)7(. وهو موجود خالف التشبيه والتمثيل يرتكز عىل 
الوعي واإلدراك العقيل املفكر السليم الصايف بالوجود العظيم بعظمة التكوين القائم 
أمام الناظرتني املتصلتني بالعقل ممد الفكر بوجود املوجود لتحقيق املوجد وهذا الوعي 

يف طبيعة االنسان املؤمن بحقيقة املوجود من املوجد احلق اهلل املحي املميت.

1 ـ قرآن عظيم آية 33 سورة احلجر.
2 ـ 3 ـ 4 قرآن عظيم آية 30 + 33 سورة البقرة.

5 ـ قرآن عظيم آية 24 سورة اجلاثية.
6 ـ قرآن عظيم آية 10 سورة إبراهيم.

7 ـ قرآن عظيم آية 11 سورة الشورى.
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14 ـ نظرية املاديني: »الوجود طبيعة«:
من واقع مادة إبليس النارية غري املرئية لإلنسان الطبيعي والوسواسية يف الصدور 
املحاكية النفس باخلروج عن أسس احلق بالوجود للموجد أن كل الوجود مادة 
طبيعية، وأن النواميس الكونية وقوانينها نشأت صدفة لطوارق الطقوس الطبيعية 
من طبيعة الطبيعة وإن ما بلغته من اإلتقان والكامل كان بطبيعة التطورات املاضية 
املتعاقبة، وعىل أن اإلحساس والذوق والعواطف طبيعة فسيولوجية مادية حسب 
كامل وصحة العقل املفكر بذلك وكإفراز اجلسم القاذورات الظاهرة وليس هناك 

يشء يسمى الروح وليس هلا خلود إنام هو جمرد وهم وظنون.
15 ـ نظرية اإلهليني: )العلم بيان وجود اهلل(:

ژ       ڈ   زب  اهلل  لقوله  اإلله  لذات  وجودي  برهاين  حقيقي  بيان  العلم   
رب)1(  گ   گ   گ   ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

ۅ   ۅ   ۋ   قال:زبۋ   من  جل  لقول  هلل  خشية  العقالء  أكمل  هم  والعلامء 
ۉ  ۉېرب)2( وهم أسمى الناظرين يف عمق أرسار الكون وعظمة تكوينه 
اإلبداعي من املبدع إبداع الكامل اجلاميل الدقيق يف ترتيبه وتركيبه فالليل سبات 

ۈ    زب  تعاىل  لقوله  املوتة األوىل  النفس وبيان  للراحة والنوم والصفاء وحماسبة 
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ     چ   چ   ۅرب)3(زب  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ڇ   رب)4( والنهار ضياء للعمل واجلد يف نظرما يف السموات واالرض واملعاش 

لقوله تعاىل: زبڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   
للخليقة  باخللود  واإليامن  رب)5(  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ  

1 ـ قرآن عظيم آية 190 سورة آل عمران.
2 ـ قرآن عظيم آية 28 سورة فاطر.

3 ـ قرآن عظيم آية 86 سورة النمل.
4 ـ قرآن عظيم آية 47 سورة الفرقان.
5 ـ قرآن عظيم آية 12 سورة اإلرساء.
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ٿ   ٿ    ٿ     ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   زبڀ   ڀ   البرشية عىل هذه الفانية لقوله من ال: 
ٿ  رب)1(. )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له()2( عىل هذه الفانية منذ األزل كيفام كانت وأينام 
وجدت يف عامل الوجود معتربًا املوت عبورًا والعالقات الطيبة املثالية قائمة بني 

الكائنات واملوجودة يف معرفة اهلل هلل.
هذا وكلام فاق املفكرون يف حتقيق العلم إزدادت عندهم اآليات الدامغة حجة   

عىل وجود العظيم اخلالق األزيل يف أزليته وال حدود لقدرته وال هناية آلحاديته.
اتسع نطاق  الفلك: »كلام  العالمة اإلنكليزي أحد علامء  وقال: هرتسل   
العلم ازدادت الرباهني الدامغة القوية عىل وجود خالق أزيل ال حد لقدرته وال 

هناية()3(.
16 ـ نظرية املاديني: التجارب العلمية تعارض فكرة األلوهية:

العلوم  ضوء  عىل  املادة  غري  إله  وجود  فكرة  يعارض  املاديني  فكر  إن   
التجريبية وكل ما ُيصدقه العلم خرافة وال يشء، والعلم وكل علم يف أي زمن 
كل  يف  بالتدجيل  اتسمت  العلمي  السمو  زمن  يف  واحلضارة  يسمى  ما  حضارة 
بغري  األسامء  وذكر  الناس  عىل  والتدليس  والتحقق  للعلم  الناهبني  أمام  يشء 
واألول  والباطن  الظاهر  يف  االختالف  بكثرة  للعقول  احلقائق  ومغالطة  أسامئها 
واآلخر وقوانني املواد العلمية والتجارب املخربية العلمية وهذا شأن الشعارات 
حرية  مثل  والعقول  النفوس  وسحرت  األديان  مكان  حلت  التي  والفلسفات 
الفكر واالشرتاكية البلشفية والديمقراطية املزيفة ورفع مستوى املعيشة والرفاهية 

1 ـ قرآن عظيم آية 3 ـ 4 سورة النجم.
2 ـ حديث للرسول الكريم حممد صىل اهلل عليه وسلم صحيح البخاري.

3 ـ دائرة املعارف فريد وجدي.
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والتمجيد  التقديس  هاالت  هبا  أحاطت  هذه  والكلامت  االنسان،  وحقوق 
واهلندسة  والفيزياء  األرض  وطبقات  الطبوغرافيا  علوم  العلوم  تطور  رغم 
ليست  أن األرض  القاطع  بالدليل  الفلك من دوران األجرام )وإثبات  وعلوم 
مركز  هي  الشمس  وأن  الشمس  حول  تدور  الكواكب  مجيع  وأن  الكون  مركز 
املجموعة الشمسية، وأما ما يبدوا لنا من حركة الشمس ال تنشأ من حركاهتا بل 
من حركات األرض وأن األرض تدور حول الشمس كأي كوكب آخر()1( واهلل 

قال: زب ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ    ائ  ەئ  
ىئ      ىئ    ېئ    ېئ  ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ           وئ    ەئ   وئ   
رب)2( وهلذا ومن هذا نقول يف  يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ   یی   ی   ی      ىئ  

عقل املادي قول جليل العظمة والتعظيم: زب ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ  
ې    ېې   ې         ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ    ۈ     ۈ  
للمالحدة:  القاهرة  وآياته  اخلالق  فعظمة  رب)3(  ائ   ائ   ى   ى  

دامغة قاهرة ما دام التكوين قائاًم.
17 ـ نظرية اإلهليني: الكون املخلوق ال يمكن أن يكون أزليًا:

إن سبينوزا دعا يف فلسفته إىل حب العامل ألن العامل ُيسريه قانون ثابت مبهم، ولكن 
روحه الدينية حولت هذا العامل إىل يشء حمبوب جدًا حماوالً دمج رغباته اخلاصة 
إن  يقول  وهو  الطبيعة  عن  ينفصل  ال  جزءًا  فيصبح  لألشياء  الشامل  النظام  مع 

1 ـ اجلغرافية القرآنية ص 40 فوزي محيد.

2 ـ قرآن عظيم آية 38 ـ 40 سورة ياسني.
3 ـ قرآن عظيم آية 174 ـ 176 سورة األعراف.
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أعظم اخلري هو معرفة االحتاد بني العقل والطبيعة كلها)1(.
واملتحرك ثابت العني، واملتجدد حركة، واحلركة ال تعود عينها أبدًا لكن مثلها، 
والعيون ال تتقدم أبدًا، فإن اهلل قد حكم بإبقائها وحيب أن يعرف... إذن ال بد من 

إبقاء أعني العارفني()2(.
كائنات  من  فيه  وما  وانتظام  بدقة  املتدارك  بتكوينه  املخلوق  والكون   
حية معقدة التكوين كام هو احلال يف الكائنات البرشية واحليوانية، وهذا الكون 
هذا  أن  العلم  وأثبت  وجود،  بأي  مسبوق  غري  وهو  أزليًا  يبقى  أن  يستطيع  ال 
التكوين الكوين ال يمكن أن يكون أزليًا فلو مل يكن وراء هذا التكوين قوة إمداد 
توصلت  وهلذا  بالوجود...  نشاطه  توقف  وكان  زمنًا،  التكوين  هذا  استمر  ملا 
بوجود  حتقيقي  حتقق  وهذا  النهاية  تبني  والبداية  الكون  هذا  بداية  إىل  العلوم 
اهلل سبحانه، وباملزيد من التفكري والبحث يف قدرة اهلل والتأمل يف سمو صنعه، 
اإليامن  حقيقة  إىل  توصلنا  قد  نكون  آياته  حمكم  عن  والوقوف  اإلعراض  دون 
باإليامن بوحدانية وقوة وعظمة عظيم اهلل مالك يوم الدين وملك الناس وإهلهم 

وئ   زب ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   القادر املقتدر الفعال ما يريد لقوله: 
ۇئ  ۇئۆئ     رب)3( ولقوله: زبڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹرب)4( ولقوله: زبگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  
اخلالق  األزيل  الرب  أن  والتأمل  والعلوم  بالعلم  حتقق  ومما  رب)5(  ڻ    ں  

ُمكون التكوين كيفام شاء بكن باقيًا والكل بانطواء وفناء لقول العزيز اجلبار زبڇ  

1 ـ قصة الفلسفة ص 145 ول ديورانت.
2 ـ الفتوحات املكية ص 77 ج 4 حمي الدين بن عريب.

3 ـ قرآن عظيم آية 11 سورة لقامن.
4 ـ قرآن عظيم آية 105 سورة يوسف.
5 ـ قرآن عظيم آية 88 سورة القصص.
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  رب)1(. وهو الذي قال: زب ۆئ  ۈئ        
ۈئ  ېئ  ېئ  رب)2(.

18 ـ نظرية املاديني: املادة تساوي الوجود:
يقول املاديون )إننا لن نعقل أن وراء املادة الطبيعية. وجودًا غريها. وال نعترب أن 

وراءها إال وراء الوجود()3(.
فالعقل ليس عدوًا للغرائز ولكنه يساعدها يف النجاح والتوفيق.

والعقل إزدواج من عنرصين:
العنرص األول: احلافز الذي حيفز ويدفع للسمو.

العنرص الثاين: الفكر الذي يفهم ويعي.
ضاريًا  وحشًا  اإلنسان  النقلب  رباط؟..  من  هذين  العنرصين  بني  ما  انحل  لو 

فتاكًا.. أو جمنونًا ال يعي وال يدرك مدى ما يقول:
والعقل حياة سامية حضارية يف زمن ويقول: )سنيانا()4( )وحياة العقل علم ألن 
وُيَعّرف  إليها(،  يوثق هبا ويركن  التي  املعرفية  العلم معرفة تشتمل مجيع األنواع 
الزلل واخلطأ  قابلية  العلٍم من  ثبات، وما يف  العقل من تقلب وعدم  مدى ما يف 
ويؤكد عىل وجوب االعتامد عىل العلم وحده، ومعرفا عن نفسه أنه يف الفلسفة 
الطبيعية مادي صميم.. وأنه ال يزعم أنه يعرف ما هي املادة يف ذاهتا وينتظر من 

رجال العلم أن خيربوه()5(.

1 ـ قرآن عظيم آية 26 ـ 27 سورة الرمحن.
2 ـ قرآن عظيم آية 29 سورة األعراف.

3 ـ موجز من نظريات اإلهليني واملاديني/ ص 14 ـ الشيخ حممود صالح عمران.
4 ـ سنتيانا: ولد يف مدريد 1863م وتويف يف روما 1953م وهو شاعر ثم فيلسوف. تنقل كثريًا إلرواء 

الفكر وتقديم العلم إال أن حظ زمالئه فاق حظه بني اجلامهري والصحافة.
5 ـ قصة الفلسفة/ ول ديورانت.
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)اإلنبعاث  أن  وثيقًا  متييزًا  واالنبعاث  اإلبداع  بني  ميز  )الذي  يقرر  والكرماين 
إنفعال ما، ال عن قصد... وهو وجود حيصل عنه ذات جامعة، حاصل من العقل 
األول املبدع إبداعًا، فوجود اإلبداع من العقل األول هو عقل قائم بالفعل مثل 

ماعنه وجد كإشعاع املوجود عن الشمس()1(.
وسبينوزا يذكر أن )العقل ليس مادة وال املادة فكرًا وليست عملية الدماغ سببًا كام 
أهنا ليست نتيجة أو أثرًا، وليست هاتان العمليتان مستقلتني ومتوازنتني إذ ليس 
هنا عمليتان وليس هنا وجودان. بل هناك عملية واحدة نراها من الداخل فكرًا، 
ومن اخلارج حركة، هنا وجود واحد نراه من الداخل عقاًل ومن اخلارج مادة، ولكنه 
يف احلقيقة ليس إال مزجيًا مندجمًا من االثنني، والعقل واجلسم ال يؤثر أحدمها باآلخر 
ألهنام ليسا شيئني بل شيئًا واحدًا، وال يستطيع اجلسم أن حيمل العقل عىل أن يفكر 
وال يستطيع العقل أن حيمل اجلسد عىل أن يبقى يف حركة أو سكون أو يتخذ وضعًا 
آخر، والسبب يف ذلك بسيط وهو أن حكم العقل ورغبة اجلسم وميوله يشء واحد 
بعينه وكل العامل متحد بنفس هذه الطريقة املزدوجة فأينام وجدت عمالً ماديًا فليس 
ذلك إال جانبًا واحدًا من العملية احلقيقية التي ال يراها بوجهيها إال النظر الشامل 
الذي يمكنه أن يدرك العملية العقلية الباطنية املسترتة وراء الظاهرة املادية، والعملية 
العقلية الداخلية ترتبط يف كل مرحلة مع العملية اخلارجية املادية. ونظام األفكار 
وارتباطها هو نفس نظام األشياء وارتباطها. وهبذا فإن عنرص الفكر وعنرص املادة 

مها يشء واحد يبدو مرة فكرة ومرة امتدادًا()2(.
والعقل هو الفكر املميز باحرتام الرباءة من التعصب والتزمت واملنصف اهلائم يف 
التوحيد اخلالص للواحد بكامل املثالية الكونية للمكون بتحقق العلوم التجريبية 

1 ـ راحة العقل للكرماين ص 207 + مذاهب اإلسالميني ج 2 )248( د: بدوي.
2 ـ قصة الفلسفة ص 138 ول ديورانت.
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والنظائر املبرصة ما يف السموات واألرض، وليس الفكر املريض الناقص الناقد 
احلقائق والقائل املادة هي هي الوجود من املوجود املوجود.

19 ـ نظرية اإلهليني: املبدع احلكيم:
إن العقل الباطن ينعت باجلهل، وبوذا ينعته )أنه العدو األعظم لإلنسان ألنه عبارة 
عن فوىض()1(..، ودعاًة العقل الباطن قد أخطأوا وبالغوا ألهنم مل يعتربوا الوعي 
السامي املتقدم يف احلقيقة التجريبية بالفكر والتدبر يف بصائر الكون األعىل الساموي 
غري  باألشياء  نشعر  جيعلنا  الذي  هو  األسمى  الوعي  )وهذا  األريض  واجلغرايف 
املنظورة من عيني الوعي العادي، فنشعر بوجود كائنات تبدو منظورة ومسموعة 
إنسانية  كائنات  بوصفها  عاشت  أهنا  البينات  من  ضخمة  كتلة  إىل  استنادًا  تبني 
عىل األرض يف وقت أو يف آخر ونحن نميل إىل هذا الوعي األسمى ألنه يظهر 
كرابطة تربط الوعي العادي بذلك الذي نطلق عليه وصف العقل الكوين... إن 
هذا الوعي األسمى يبدو خاماًل يف اجلنس اإلنساين، وال يظهر كأنه ملكة جديدة 
نامجة عن التطور احلديث، بل يبدو كأنه قدرة قديمة ترجع إىل العرص الذي بدأ 
فيه تطور اجلسم االنساين ومعه العقل عندما بدأ العقل يتذوق املعرفة ومعها قدرة 

التمييز بني اخلري والرش()2(.
إال  ما هي  الذي من حولنا  )أن  بتحقيق  يذكر حمققًا  اإللكرتوين  العقل  ومصمم 
جمموعة من اإلبداع والتنظيم. وبرغم استقالل بعضها عن بعض فإهنا متشابكة 
متداخلة. وكل منها أكثر تعقيدًا يف كل ذرة من ذراهتا من ذلك املخ اإللكرتوين 
اجلهاز  ذلك  حيتاج  أفال  مصمم  إىل  حيتاج  اجلهاز  هذا  كان  فإذا  صنعته:  الذي 
الكون  هذا  ذرات  من  ذرة  إال  ليس  والذي  جسمي  هو  الذي  الفسيولوجي 

1 ـ أبعاد ختطي املعرفة الكتاب األول 28/ موسى برنس.
2 ـ الباحثة الروحية/ سانكلري ستوبات )الرس املفتوح( كتاب مرتجم.
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الالهنائي يف اتساعه وإبداعه أفال حيتاح إىل مبدع حكيم)1(.
فكيف اإلبداع األعىل يف خلق السموات املزينة بزينة الكواكب؟

العلم  ودوافع  بدافع  السموات  يف  ما  جسدًا  املسوى  الضعيف  اإلنسان  ونظر 
واملعرفة بام هبر العقل السليم من املصابيح ومجال ودقة صنعها خوفًا وطمعًا يف 
التثبت بثوابت إبداع التكوين والتسيري، )فللنجوم أمهية عظمى يف حياة البرشية، 
هبا  واهتدى  والبحرية،  الربية  رحالته  يف  القديم  منذ  اإلنسان  استخدمها  فقد 
ليعرف زمانه وجيدد مكانه يف البحار والقفار، وما زال العلم يكتشف قدرة اخلالق 
وعظمته ودقة صنعه، ومل يتوصل علامء الفلك بعلومهم وخمرتعاهتم إال إىل جزء 
بسيط من جماهل هذا الكون الفسيح فأصابوا مرة وأخطأوا مرارًا يف تفسري ظواهر 
هذا الكون منذ عهد بطليموس وحتى أيامنا هذه فكلام تطور العلم وازدهر زادت 
القيفاوية كاملنارات يف حمطات  النجوم  باهلل ووحدانيته()2(. )وهذه  آيات اإليامن 
تقلبات يف  نعرفها يف ملحة وال نخطئها بأضوائها وحركاهتا من  الواسعة  الفضاء 
ضعف وقوة إضاءهتا، وقد استطاع اإلنسان أن يتعمق ببرصه عرب أبعاد متزايدة 
األقامر  من  التصوير  وآالت  املكربة)3(  الفلكية  املناظري  باستخدام  الفضاء  من 

ڑ      ژ   ژ   ڈ   زب   قال:  من  جل  لقوله  الفضائية  واملراكب  اإلصطناعية 
ڑرب)4( أي تعرفوا.

ڻ   ڻ    ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   زب  وقال: 
ڻڻرب)5(.

1 ـ موجز من نظريات اإلهليني واملاديني/ ص 15 حممود صالح عمران.
2 ـ اجلغرافية القرآنية ص 69 فوزي محيد.

3 ـ النجوم يف مسالكها/ جيمس جينز.
4 ـ قرآن عظيم آية 102 سورة يونس.
5 ـ قرآن عظيم آية 120 سورة النحل.
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وقال: زب ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇرب)1(.
وقال:زبٺ  ٺ  ٺ   ٿ  رب)2(.

وقال:زب  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  رب)3(.
20 ـ نظرية املاديني: التجربة العلمية تنفي فكرة اإلله:

عبيدًا  وبعضهم  حكامًا  أسيادًا  بعضهم  ليكون  والدهتم  منذ  الناس  طّبع  لقد 
حمكومني.

وذلك الذي يدرك بعقله التي أعدته الطبيعة سيدًا
وآخر الذي ال يدرك بعقله إال العمل بجسمه ليكون عبدًا

وبام أن اجلسم خاضع للعقل فمن األفضل أن يسلك مجيع ضعاف العقول حتت 
حكم األسياد كاآللة واآللة ال حياة فيها إال بعاملها.

واإلنسان إذا اراد اإلنتاج أن يكون لديه معرفة علمية ليتمكن أن يسود الطبيعة، 
والطبيعة هلا قوانينها ال يدركها اإلنسان إال بالعلم والعلم معركة ضارية بني الفكر 
وقاعدة  الناظرتني،  أمام  الطبيعي  الوجود  ميدان  يف  التجريبي  بالبحث  والعقل 
أركاهنا  تركيب  بعد  املادة  يف  حياة  والطبيعة  واحلس(  والعلم  )املشاهدة  الطبيعة 

وتنسيق طبائعها.
واملادة حالة عقلية واحلقيقة الوحيدة التي نعرفها مبارشة هو العقل وال يدري عن 
اليشء اخلارجي إال االحساسات التي تنبعث إلينا منه، واألفكار التي تتولد من 

هذه االحساسات عند وصوهلا إىل الذهن.
واملعرفة آراء يرثها العقل منذ الوالدة وسابقة جلميع أنواع التجربة، وجون لوك 

1 ـ قرآن عظيم آية 97 سورة األنعام.
2 ـ قرآن عظيم يية 16 سورة النحل.

3 ـ قرآن عظيم آية 54 سورة األعراف.
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يقول: إن مجيع أنواع املعرفة تأتينا من التجارب عن طريق حواسنا وأن ال يشء 
يف العقل سوى ما تنقله له احلواس من التجارب، واحلواس تلد الذاكرة والذاكرة 
تلد اآلراء وكل هذا يؤدي إىل نتيجة مفرغة وهي األشياء املادية وحدها التي تؤثر 
عىل حواسنا فنحن ال نعرف شيئًا سوى املادة، وجيب أن نقبل هبذه الفلسفة املادية 
التي  هي  بالرضورة  املادة  تكون  عندئذ  األفكار  وسائل  هي  احلواس  كانت  فإذا 
فقط كام  العقل  نعرف  إننا  قال:  ودافيد هيوم  وآراءه،  أفكاره  العقل  منها  يستمد 
نعرف املادة عن طريق اإلحساس عىل الرغم من أنه داخيل يف هذه احلالة إننا ال 
ندرك باحلواس العقل إطالقًا كذات مستقلة وكل ما ندركه أو نشعر به هو جمرد 
آراء منفصلة وذكريات ومشاعر، والعقل ليس جوهرًا، أو عضوًا له آراء، إنه اسم 
جمرد فقط لسلسلة آراء، وإن املشاعر والذكريات واإلحساسات هي العقل وليس 

هناك نفس منظومة وراء عملية الفكر)1(.
النورونات موضوعة يف طبقة من  يتألف من عدد هائل من  وملا كان العقل هذا 
نسيج العنام وهو الذي يرشف عىل نشاطات الكائن احلي وهو العضو املتخصص 
ما  وهو  وتكاملها  املنبهات  النتفاء  العليا  لألشكال  وكذلك  والتعليم،  للتعلم 

ندعوه الفكر.
والفكر هو انتاج الثقافة، والثقافة تستند إىل جمموع أدمغة كل األفراد الذي يؤلفون 
املجتمع فبينام تتطور هذه األدمغة كل بمفردها وتستقر ثم متوت، وتتقدم أدمغة 
يتمكن  أن  يمكن  ثقافته  أو  املجتمع  أن  نتصور  أن  لتحل حملها ويصعب  جديدة 
املوت منهام بسبب الشيخوخة، ومن املستحيل تفهم األمور هذه دون أن يكون 
هناك معرفة شاملة بمحتوى الثقافة وتنظيمها، ولتفهم العمليات الثقافية يلزمنا 
معرفة حمتوى الثقافة ومالحظة هذا املحتوى وهو يعمل.. وهناك مشكلة القوى 

1 ـ بتدبر من عنوان من لوك إىل كانت من كتاب قصة الفلسفة/ ويل ديورانت.
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املحركة للثقافة من عمليات النمو والتغيري التي تعطي الثقافة شكلها وحمتواها يف 
أي نقطة معينة من تارخيها بتفاعل بني عنارص الثقافة يف هذه النقطة.

الفعالة  الدراسات  الثقافة هو رشط أسايس ال غنى عنه لكل  وإن حتديد حمتوى 
من  ألي  بالنسبة  صحيحة  نتائج  إىل  التوصل  أردنا  إذا  ولكننا  املحركة،  للقوى 
الدراسات وجب أن يكون لدينا معرفة أوسع بكثري للمستويات األعمق ملحتوى 

الثقافة من املعرفة التي نملكها اآلن)1(.
واليقني يف احلكم عىل التجارب العلمية إحدى بنود قاعدة الطبيعة أن )االحساس 
التي  الصور  وإنام  الشعور  يف  له  وجود  ال  األقل  عىل  أو  له،  وجود  ال  اخلالص 
يسموهنا حسية يدخل فيها إدراك وكل إدراك يقوم عىل التمييز ألن اإلدراك هو 
هو  والتمييز  غريه،  من  بتمييزه  إال  يكون  ال  املدرك  وختصيص  املدرك  ختصيص 
فبناء عىل  املدركات احلسية سمي حكاًم جتريبيًا()2(.  قام عىل  إن  احلكم، واحلكم 
ما تقدم يرى املاديون أن فكرة اإلله ال تؤيدها العلوم التجريبية عىل تقدم معرفة 

العلوم والعلوم املديدة االتساع.
21 ـ نظرية اإلهليني: العلم وفكرة اإلله عالقة كلية:

إن العلم هو حكم الذهن اجلازم املطابق للواقع ضد اجلهل ليشمل كل علم حتى 
يدخل يف معرفة اهلل، وهو أرشف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما يطلب لقوله 

تعاىل:زب  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  رب)3( وقال: زب ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   
ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ رب)4(. وقال: زب  مب  ىب  يب  جت   

1 ـ بتدبر كتاب دراسة اإلنسان/ رالف لنثون ص 396 ـ 397.
2 ـ املنطق الصوري والريايض/ ص 46/ د. عبد الرمحن بدوي.

3 ـ قرآن كريم آية 9 سورة الزمر.
4 ـ قرآن كريم آية 18 سورة آل عمران.
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الرصاع  يبدأ  وبه  للعلوم  مفتاح  ِعْلٍم  وأي  رب)1(.  يت    ىت     مت   خت   حت  
إداليل  بمنطق  املوجد  من  الوجود  حقيقة  ليحقق  وخارجها  النفس  بني  املرير 
واكتشاف  واخرتاع  وإبداع  وحتقق  نظر  والعلم:  سليم  عقل  من  فكرًا  متجلجل 
الكينوين  اإلثبايت  اإلبداعي  العلم  عملية  يف  هبا  نسرتشد  بينة  أفضل  وإن  وبيان، 
املاهية  وما  الساموية  واألجرام  الفلكية  العلمية  واملكتشفات  الوثائق  هي  للذات 
وما يف األرض من نظم طبيعية يف عظمة املكون املبدع لألجسام املرئية والوجودية 
امللموسة و )إذا ثبت أن األجسام حمدثة فال بد هلا من حمدث وفاعل وفاعلها ليس 
بينات يف األفاق  آيات  العلم من  بنفس مطمئنة بحقيقة  إال اهلل تعاىل()2(. وذلك 
وما يف األرض وأعامقها من كنوز اخلريات، )والنفس هذه مفارقة وخالدة وهي 
مصدر املعرفة وتنقسم إىل نفس شهوانية وغضبية وعاقلة وهي تصدر عن العقل 
الواحد كام يصدر الضوء الشمس()3(، والكندي  األول الذي يصدر بدوره عن 
جوهر  من  جوهرها  الشأن  عظيمة  وكامل  رشف  ذات  بسيطة  النفس  إن  )قال: 

الباري لقوله: زب ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  رب)4(. وأن العامل حادث ومركب وهو هلذا بحاجة 
إىل حمدث حيدثه ومركب يركبه والواحد احلق هو األول املبدع املمسك كل ما أبدع 
وأن النظام والتدبري يف هذا العامل يدلنا عىل منظم ومدبر واهلل واجب الوجود()5( 
وال طريق إىل املعرفة مع العقل والنظر إال بتعليم معلم صادق. ألن الباري تعاىل 
معّرف بمجرد العقل والنظر من غري احتياج إىل تعليم، )وجان اسكوت أرجني يف 

1 ـ قرآن كريم آية 11 سورة املجادلة.
2 ـ مذاهب االسالميني ج 2 د. عبد الرمحن بدوي.
3 ـ مذاهب االسالميني ج 2 د. عبد الرمحن بدوي.

4 ـ قرآن كريم آية 7 ـ 9 ـ 10 سورة الشمس.
5 ـ مذاهب اإلسالميني د. عبد الرمحن بدوي ج 2.
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الهوته السلبي يتناول مسألة: هل يمكن وصف اهلل بالوجود، ويقرر أن »اهلل هو 
من هو أكرب من الوجود«()1( و )أندروكو نواي إيفي: يقول: أن أحدًا ال يستطيع 
أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول: أن اهلل موجود. كام أن أحدًا ال يستطيع أن يثبت 

صحة الفكرة التي تقول: أن اهلل غري موجود()2(.
22 ـ نظرية املاديني: املادة تتقدم عىل الوعي والروح:

جتري  فالنفس  األدب  بمالزمة  مأمور  والعبد  األدب،  سوء  عىل  جمبولة  النفس 
أطلق  فمن  املطالبة،  سوء  عن  بجهده  يردها  والعبد  املخالفة،  ميدان  يف  بطبعها 

عناهنا فهو رشيك معها يف فسادها()3(.
اإلنكار  نحو  االنحراف  يف  املهالك  إىل  الداعية  هي  بالسوء:  األمارة  والنفس 
بحقيقة املكون للمكونات الظاهرة للعيان دون البحث يف عمق حقيقة التكوين 
ميدان  يف  السائر  واالخرتاع  اإلكتشاف  باعتبار  املكون  وعظمة  بسمو  الفائق 
عصارة  من  مادة  هذا  اإلنتاج  بأن  البرشية  الذات  من  واحلادثة  الظاهرة  الطبيعة 
املوجود املادي امللموس واملحسوس من طبيعة االحتكاك الذايت الوليد اإلمدادي 
أو  ُيعرَف  أن  املادة دون  ذاهتا من ذات  املادة وبتهجني  املادة من  استمرار  بطبيعة 
ُيفكر يف القواعد التي يراعيها يف تفكريه العقيل املستقيم املتنبه الثبات علم الطبيعة 
بشكل ال يقبل اجلدل أن الطبيعة ليست اآلن كام كانت عليه من قبل وكان وجود 
قتل  املثال  سبيل  وعىل  معدومًا،  ووعيها  بإحساساهتا  احلية  والكائنات  االنسان 
أحد األخوين قابيل وهابيل جلامل الطلعة الكوكبية املادية باملرأة دون االحساس 

1 ـ مذاهب اإلسالميني د. عبد الرمحن بدوي ج 2.
اإلهليني  نظريات  من  موجز  صحيح/  دليل  إىل  يستند  ال  اهلل  وجود  انكار  عنوان/  حتت  من  ـ   2

واملاديني/ حممود عمران.
3 ـ الرسالة القشريية ص 246، عبد الكريم القشريي النيسابوري.
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الوعي  املادة لضعف  بامدة  بفكر سلوكه  ماهية االنحراف  ملا يرتتب عىل  بالوعي 
الفكري وسمو وصفاء الروح خلبث النفس األمارة.

العامل  هذا  األرض يف  املختلفة عىل  األجسام  الواقعة يف  املادية  الطبيعية  والعلوم 
ُتْدرس وخواصها وارتباطها بعضها ببعض والقوانني والقواعد الالزمة هلا، بيد 
أن هذه العلوم واالخرتاعات واالكتشافات ال يمكن وجودها من غري االعرتاف 
بواقع مادهتا املوضوعي، ومفهوم املادة هو انعكاس هلذا الواقع، )واملنطق هنا هو 
البحث يف قوانني الفكر، وملا كان الفكر عند املثاليني هو كل احلقيقة فإن املنطق هو 
الذي يضع القوانني األساسية للواقع، إذن املنطق موضوعي ذايت معًا وصوري 
مادي بآن فهو ال يبحث يف قوانني الفكر الذايت فحسب بل ويضع أيضًا قوانني 
الواقع املوضوعي. وهيجل يقول: إن املنطق هو علم الصورة أعني الصورة من 
بوصفه  الفكر  قوانني  علم  هو  املنطق  يقول:  وهاملتون  للفكر(  املجرد  العنرص 
فكرًا()1( ففي هذا املنطلق العلمي والفلسفة املادية برهان عىل تقدم الطبيعة املادية 
نفي  عىل  دليل  وذلك  خارج  أو  هلا  سابق  وجود  أي  ونفي  والروح  الوعي  عىل 
وجود إله هلذا الكون لطبيعة األرض واملجموعة الشمسية بدوراهنا كل يف فلكه 
تشري إىل أن الطبيعة توجد خارج أي وعي ومل ينشأ اإلنسان ووعيه إال يف درجة 
معينة من تطور الطبيعة يف حني وجود الطبيعة ذاهتا بشكل خالد ويف حني مل يوجد 

أي وعي ما مطلقًا فوق اإلنسان أو أية روح مطلقة.

1 ـ املنطق الصوري والريايض/ د. عبد الرمحن بدوي/ 5/.
أبو القاسم اجلنيد بن حممد أصله من هناوند وهو سيد أهل الطائفة الصوفية اإلهلية كان من الفقهاء 
املتعبدين عىل مذهب الشافعي وتفقه عىل أيب ثور تويف يف بغداد 298هـ وكان الكتبة حيرضون جملسه 
إلشاراته  والصوفية  لتحقيقه  واملتكلمون  ومعانيه  نظره  لدقة  والفالسفة  لتقريره،  والفقهاء  أللفاظه 

وحقائقه، ومن حكمه اإلخالص بني العبد وربه، من نطق عن رسك وأنت ساكت.
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23 ـ نظرية اإلهليني: الفكر والنظر واالستنباط بالعقل إثبات وجود اهلل:
قال الصديق عبد اهلل بن أيب قحافة: )سبحان من مل جيعل خللقه سبياًل إىل معرفته 
إال بالعجز عن معرفته( نقلها اجلنيد بقوله: أرشف كلمة يف التوحيد ما قاله أبو 
اهلل  صىل  النبي  قال:  قالت:  عائشة  املؤمنني  وأم  عنه()1(  اهلل  ريض  الصديق  بكر 
واليقني  تعاىل،  باهلل  املعرفة  الدين  اساسه، ودعامة  البيت  إن دعامة  عليه وسلم: 
والعقل القاطع فقلت: بأيب أنت وأمي ما العقل القاطع؟ قال الكف عن معايص 

اهلل واحلرص عىل طاعة اهلل«)2(.
فالبحث يبدو بعد البحث والتدقيق من ِقَبِل من يريد أن يكون مؤمنًا حقيقيًا من 
الدينية وعاملًا جمردًا يف نظرياته وترصفاته دوما وأبدًا اإلقرار )باألحكام  الوجهة 
التجريبية بأنواعها تقوم كلها عىل معطيات التجربة اخلارجية أو الصورة احلسية. 
بأن يكون مستنتجًا منها،  ولكن ثمة نوعًا من األحكام يقوم عىل أحكام أخرى 
وهذه األحكام هي األحكام الربهانية، ألن الربهان معناه استنتاج قضية من قضية 
أخرى()3(. كذلك تنقسم التصورات إىل واضحة وغامضة، ثم متميزة وخمتلطة، 
ويالحظ أوالً أن التصور الواضح ليس بالرضورة متميزًا، كام أن التصور الغامض 
ليس بالرضورة خمتلطًا. وهلذا نجد ديكارت يميز بدقة بني الواضح واملتميز فيقول 
التي  تلك  متميزًا  واسمي  منتبه...  لعقل  البينة  احلارضة  املعرفة  واضحًا  »أسمي 
يف  تتضمن  ال  أهنا  لدرجة  كلها  التصورات  بقية  عن  وخمتلفة  حمددة  دقيقة  تكون 
نفسها إال ما يبدو بوضوح لكل من ينظر فيها كام جيب، وأن املعرفة يمكن أحيانًا 

1 ـ الرسالة القشريية/ ص 425 عبد الكريم القشريي النيسابوري.

2 ـ الرسالة القشريية/ ص 438 عبد الكريم القشريي النيسابوري.
3 ـ املنطق الصوري والريايض/ ص 49 د. عبد الرمحن بدوي.
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أن تكون واضحة دون أن تكون متميزة ولكنها ال يمكن أن تكون متميزة دون أن 
تكون واضحة هبذا الطريق نفسه أعني متيزها ولكن هذا ليس بصحيح دائاًم: فقد 
يكون التصور متميزًا دون أن يكون واضحًا، ففكرة اإلله )اهلل( مثاًل فكرة تتميز 
ال  أهنا  الديكارتية  التعريفات  هذه  عىل  )جيلو(  )ويأخذ  التصورات)1(.  بقية  من 
تراعي ناحية األحكام املمكنة التي يتضمنها كل تصور ويعرف: إن التصور يكون 
واضحًا إذا كان املرء يعرف ما هي التجارب أو العمليات املنطقية التي هبا يستطيع 
بالنسبة إليها أعني إذا  أن حيقق األحكام املمكنة التي يكون هذا التصور حمموالً 
كان يف وسعه التحقق من أن املوضوع املعلوم يسمح هبذا التصور كمحمول أو 
بالنسبة إىل كل منا، ألننا نعرف بأي خواص  ال يسمح. فالتصور إنسان واضح 

نستطيع أن نميز ما إذا كان املوضوع إنسانًا أو غري إنسان()2(.
لذا أسندوا مجيع الظواهر التي تتجاوز نطاق القوانني الطبيعية إىل هذا الذي يسمى 
العقل  إىل هذا  فأسندوا  بالضبط.  ما هي حدوده  يعرفوا  أن  الباطن دون  بالعقل 
املعجزات)3(  نطاق  يف  ختيله  يمكن  ما  كل  من  بكثري  إعجازًا  أشد  قوى  الباطن 
والعقل ازدواج سامي من عنرصين ومها احلافز الذي ال حيفز ويدفع والفكر الذي 
يفهم ولو انحل ما بني هذين العنرصين من رباط النقلب اإلنسان وحشًا ضاريًا 

أو جمنونًا ال يعي، والعقل هو تقليد اإلنسان هلل()4(.
والعقل: منبع العلوم واالستنباط بفكر وكلام تقدم ركب احلضارة إزداد اإلنسان 
وعيًا ملزايا الدين ودراسته املوضوعية ناكرين وجود امللحدين املشتغلني بدرسات 

1 ـ املنطق الصوري والريايض ص 59/ الدكتور عبد الرمحن البدوي.

2 ـ املنطق الصوري والريايض/ ص 60/ الدكتور عبد الرمحن بدوي.
3 ـ ما وراء اخلط األمحر/ ص 27/ موسى برنس.

4 ـ قصة الفلسفة/ ص 367/ ول ديورانت.
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من  أكثر  العلوم  رجال  بني  منترش  اإلحلاد  بأن  الشائع  واعتقادهم  طبيعية  علمية 
انتشاره بغريهم والواقع ال يقوم عىل صحته أي دليل وإنام كلام ازداد العلامء عمقًا 
الكائن  بااليامن يف حقيقة  إزداد مجهورهم  العقلية  واملنطقية  التحقيقية  العلوم  يف 
املفكر  العقل  باستخدام  ويتحقق  حتقق  العظيم  الوجود  وإثبات  )اهلل(  املوجد 
األفق  يف  واالكتشاف  االخرتاع  تطور  من  ونراه  نتعلمه  مما  واالستنباط  والعلم 
املخلوق  العلم  هذا  وراء  حكيم  مدبر  خالق  وجود  عظمة  عىل  الدال  ولألفق 

املكون واهلادي املعلم ذلك هو اهلل رب العاملني.
24 ـ نظرية املاديني: قانون حفظ الطاقة يعارض فكرة اإلله

الوجود  خيال  وهي  منها  منتزعة  املاهية  إن  يقال:  ولذا  متقدم  الوجود  أن  املراد 
متقدمًا  الرشح  يكون  قد  إذ  وجودها  جاعل  إىل  بقياسها  متقدمة  ولكنها  وظله، 
لكوهنا  تكون علة  الذاتية  واملاهوية  التقرر  مقام  فاملاهية يف  باالعتبارين  ومتأخرًا 
ذات جاعل وليس املراد أهنا علة لوجود جاعلها بل علة إلضافتها إىل اجلاعل، 
ملكان  فهي  املاهية  عن  متأخر  املاهية  إىل  اإلضايف  اإلرتباطي  بوجوده  فاجلاعل 
ملوجوديتها  علة  تكون  اجلاعل  إىل  والحتياجها  الطرفني  إىل  بالنسبة  استوائيتها 
ولوال هذا الفقر مل تكن علية من جانبها، فاجلاعل بوجوده النفيس متقدم عليها 
املاهية متأخر عنها، وإن الوجود  يتعلق هبا، وبوجوده اإلرتباطي إىل  ألن اجلعل 
املاهية وحمدودًا  ذاته وإما من حيث كونه وجودًا هلذه  املاهية بحسب  يتقدم عىل 
املاهية  إىل  باإلضافة  هو  بام  الوجود  موضوعة  الصوادر  وأولية  عنها،  متأخر  هلا 
وإالّ فالوجود املضاف إىل املاهية واملرتبط هبا يكون معلوالً للامهية، وليس املراد 
بالوجود الرابطي ما هو املصطلح بل املراد به الوجود اإلرتباطي اإلضايف الذي 
أضافته مقولية. واملاهية متأخرة عن الوجود ومنتزعة عنه لكنها علة بام أهنا حمتاجة 
علة الرتباطها بالوجود وجاعله، فاملاهية علة لكوهنا ذات جاعل وذات وجود 
فالوجود بحسب إضافة إىل  إليها.  العلة  ناحية  التي تكون من  أي هلذه اإلضافة 
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والطاقة:  املقويل()1(  لالرتباط  علة  ألهنا  عنها  متأخرًا  يكون  به  وارتباطها  املاهية 
يقر عىل  الذي  وقانون حفظها وحتوهلا  وارتباط  وحمتاجة حلركة  ماهية  هلا  وجود 

عدم عدمية احلركة املادية يلعب دورًا كبريًا يف دعم فكرة وحدة العامل املادية.
أثره  يكون  الوجودات، فكيف  مراتب  لغريه من  م  املقوِّ بذاته  القائم  والقيوم هو 

املاهية املنتزعة االعتبارية واحلال هو رصف الوجود ومنبع النور.
فاحلاصل أن اجلاعل مل جيعل احلدوث وال العدم بل جعل الوجود، وهذا الوجود 
املجعول يف هذه احلقبة من الزمان يكون من لوازمه احلدوث واللوازم ال تكون 
جمعولة، وإىل أن الوجود املوصوف باحلدوث، إنام هو يف احلادثات ال يف املفارقات 
البعض  ذاك  فاتصاف  هكذا  الوجود  فبعض  الزماين،  بالعدم  مسبوقة  غري  فإهنا 
باحلدوث بال علة ومقتض عن اخلارج أو من الذات فاحلدوث مل يكن معلاًل بعلة 
خارجية أو داخلية كام أن األثر الصادر من اجلاعل ليس هو اجلسم املتناهي، بل 
اجلسم والتناهي غري جمعول بل من لوازم ذاته، أي بعدًا وتأثريًا فإن اجلسم كام هو 
متناهي الُبعد كذلك متناهي التأثري والثأر، هذا بيان للفرق بني الوجود واملاهية يف 
مالك احلاجة إىل العلة حدوثًا وبقاًء، وبيان ودليل لقوله: فاحكم بأن املنسوب إىل 

العلة بالذات ليس إال نفس الوجود بذاته)2(.
الطاقة وعدم تاليش  قاعدة حفظ  اكتشاف  بسبب  يقول:  الطبيعي  العامل  وانجلز 
احلركة املادية: أنه ليست هنالك أية حالة ختل بقانون الطبيعة وال يشء يمكن أن 

خيل به وكل ما يف الطبيعة خاضع له)3(.

1 ـ األسفار عن األسفار ص 306/ آية اهلل رىض الشريازي.
2 ـ األسفار عن األسفار ص 308 ـ 309/ آية اهلل رىض الشريازي.

3 ـ عرض موجز من نظرية اإلهليني ص 20 الشيخ حممود عمران.
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25 ـ نظرية اإلهليني: املوجودات ال بد هلا من موجد
بعض سادة مذهب االسامعيلية )يستعملون اإلبداع: "مرادفًا" »للكلمة« وصورة 
وهبذا  كن  األمر  فعل  وهي  اإلبداع  هي  فالكلمة  ـ  كن  ـ  األمر  فعل  هي  الكلمة 

ختتلف عن الكلمة بمعنى اللوغوس يف املسيحية ويف األفالطونية املحدثة.
)وهذا منطق العقل، والعقل(: ليس قبل العقل األول يشء، إذ هو شيئية الشيئيات 
كلها، ولو جاز توهم شيئية قبل العقل، والعقل شيئية األشياء كلها كان العقل إذن 

قبل ذاته، واليشء ال يكون قبل ذاته »إذن توهم شيئية قبل العقل ممتنع.
والعقل ال يبيد إذ أن كل ما يبيد إنام يدخل الفساد عليه: إما من ذاته وإما من غريه.
والعقل ساكن ألن كل يشء متحرك إنام تظهر حركته من أجل يشء ساكن وال 
يسبق العقل يشء فيتوهم يف جوهره حركة بسكون اليشء الذي سبقه وملا مل يسبق 

العقل يشء كان العقل ساكنًا غري متحرك.
إليه. مل يكن عقاًل إن العقل يوجب  املبدع وحيتاج  وإن كان العقل يتوهم إدراك 
دفع توهم إدراك املبدع، والعقل ال خيالف جوهريته، فإذن العقل ال يتوهم إدراك 

من أبدعه لعلمه بوحدته.
والعقل تام بالفعل والقوة معًا، إذ العقل يشبه الواحد من األعداد، والواحد عدد 
تام بالقوة والفعل معًا. والعقل ال يكتسب قوته ورشفه من يشء آخر كاكتساب 

الطبيعيات املترصفة بني القوة والعقل.
والعقل يوجد جمردًا عن املادة وال حيتاج إىل اجلسدية.

والعقل خياطب النفس خطابني: خطابًا علويًا ـ وخطابًا سفليًا
فاخلطاب السفيل هو املتوجه إىل األشياء اجلسامنية لتعلق النفس هبا ورمحة العقل 
مما هي  أفضل وأرشف  فوائد عاملها  ما هي ساهية عنه من  أن  إىل  منبهها  عليها، 

متعلقة به من هذه اجلسميات الطبيعية املتضادة املختلفة.
وأوله  الروحانيات  جهة  من  للنفس  العقل  خطاب  فهو  العلوي:  اخلطاب  وأما 
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وهو  روحاين  خطاب  النفس  مع  وللعقل  ـ  عليها،  أفاض  الذي  الدائم  الشوق 
من  وعجز  شوق  بني  والنفس  العقل،  فوائد  مجيع  نيل  من  عليها  العجز  إفاضة 

افاضة العقل)1(.
التي ظهرت عنه فعجزها عن  العقل األول  إدراك  العقول تعجز عن  وإذا كانت 
إدراك خالق العقل األول وهو اهلل تعاىل أعظم، فإنه أول ما خلق وهو الذي ظهرت 
منه هذه العقول بوساطة هذه النفوس الطبيعية فهو أول اآلباء وساّمه اهلل يف كتابه 
العزيز الروح وأضافه إليه فقال يف حق النفوس الطبيعية وحق هذا الروح وحق هذه 
زب ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  رب)2(  التي لكل نفس طبيعية  األرواح اجلزئية 
وهو هذا العقل األكرب وهلذا يقال فيه العقل الغريزي معناه الذي اقتضته هذه النشأة 

الطبيعية باستعدادها الذي هو عبارة عن تسويتها وتعديلها لقبول هذا األمر()3(.
مل  إن  والتقابل  فيه من اخلالف والتامثل  بام  الوجود  ما هو عليه  احلقيقة هي  وإن 
الرشيعة عني احلقيقة والرشيعة حق  فام عرفت، فعني  احلقيقة هكذا وإال  تعرف 
ولكل حق حقيقة، فحق الرشيعة وجود عينها، وحقيقتها ما تنزل يف الشهود منزلة 
شهود عينها يف باطن األمر فتكون يف الباطن كام هي يف الظاهر من غري مزيد. وملا 
كانت الرشيعة عبارة عن احلكم يف املرشوع له والتحكم فيه هبا كان املرشوع له 
عبدًا فالتزم عبوديته لكون احلكم ال يرتكه يرفع رأسه بنفسه، فامله من حركة وال 
سكون إال وللرشع يف ذلك حكم عليه بام يراه()4(. لذا فإن العبد حمكوم عليه أبدًا 

حتى عمن ال عقل له فهو املرفوع عنه القلم.

1 ـ املذاهب االسالمية ج 2 د. عبد الرمحن بدوي.
2 ـ  قرآن كريم آية 329 سورة احلجر.

3 ـ فتوحات مكية ج 3 ص 80 حمي الدين بن عريب.
4 ـ فتوحات مكية ج 4 ص 219 حمي الدين بن عريب.
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التام  الرشف  هلام  كان  تعاىل  احلق  هبام  يوصف  أمرين  والوجود  العلم  كان  وملا 
والكامل للوجود واملعرفة بام يدل عليه ذلك املخلوق الواحد فال يعرف من احلق 
إال ما تعطيه تلك النسبة اخلاصة والنسب ال تتناهى، فخلق املمكنات ال تتناهى، 

واملعلوم الذي تعلق به العلم هو معلوم هلل ال للعاملزبى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ    وئ    ۇئۇئ  رب)1( فسبحان من تعلق علمه بام ال يتناهى من املعلومات ال إله إال 
هو العزيز احلكيم، احلكيم بعلمه وبوجوده املوجود من خلقه وال يشء موجود إال 
بقوة واجد حمي مميت؛ فبالعدم مّيز الوجود والوجود مّيز بالعدم وهذا هو الوجود 

الدائم بني الزمانيني:
الزمان املايض: وهو نفي عدم حمقق   

وبني:    
الزمان املستقبل: وهو عدم حمض.   

وملا كان نفس األمر عىل هذا رشع احلق للموجودات التسبيح وهو التنزيه والتنزيه 
وصف عدمي لقوله: زب ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   رب)2( وهو وصف 
احلق بنفي األولية وهي وصف العدم بنفي الوجود عنه لذاته فلم يعرف اهلل مما 
سوى اهلل أعظم معرفة من العدم املطلق)3(. وإن املوجودات ال بد هلا من موجد 
وإن كل موجود يف الكون يتوقف وجوده عىل موجود سابقه دون رضورة معرفة 

توجب وجوده لذاته.
فاملوجودات ال بد هلا من سبب وجودها وما يوجبها من غري أن يعرف وجود سبب 
وجودها وهذا يسمى يف العرف برهان املحرك الذي ال يتحرك أو املحرك الذي 

1 ـ قرآن كريم آية 255 سورة البقرة.
2 ـ قرآن كريم آية 180 سورة الصافات.

3 ـ فتوحات مكية ج 3 ص 342 حمي الدين بن عريب.
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أوجد كل احلركات الكونية عىل اختالف املعاين البرشية ومنظور أويل األلباب من 
أهل املعرفة  والبيان يف االنتقال من مكان إىل مكان ومن حّيز الوجوب إىل حّيز 
اإلمكان ومن حّيز القوة إىل حّيز الفعل والعمل وُصلب هذا التحقق والتحقيق 
الربهاين البياين أن املتحرك ال بد له من حمرك، وإن هذا املحرك ال بد له من أن 
يستمد احلركة من غريه إىل ما ال هناية: أي إىل أن يقف العقل عند حمرك واحد 
والزمان  السحيق  املكان  من  وبغري حدود  بذاته  قائم  احلركة ألنه  عليه  ال جتوز 
األزيل الالمتناهي، فهذا املحرك األول الذي ال جتوز عليه احلركة إالّ متى شاء 

ڄ         ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   قال:زب  اهلل..  وكيفام شاء هو  يشاء  بام 
)1(. وقال: زب ەئ  ەئ   وئرب)2(.

ڄ  ڄ رب

هذا ويف عقيدة أفالطون اإلهلية:
أن املوجودات من واجد واحد قادر التأثري إذ يقول: )أن كل ما نشأ رضورة بفعل 
علة ألن من املستحيل أن شيئًا أيًا كان ينشأ بدون علة وإن كل ما ينتج هو سابق 
بطبيعته عىل ما ينتج، إذن توجد قوة قادرة عىل فعل ما مل يكن سابقًا)3(. وعليه جيب 
)أن يكون هناك كائن منتصف هبذه القوى املوجودة ألن ما هو ثابت للمعلوالت 

من قوى جيب أن يثبت للعلل هبيئة أكثر كامالً وليس هذا الكائن سوى اإلله()4(.
وقد سبق أفالطون أرسطو إىل الربهنة عىل وجود اإلله بواسطة احلركة وإن كان 
ال يرصح يف هذا اإلستدالل بأن املحرك هو اإلله، بل هو يعرّب عنه بـ )نفس العامل( 
ولكن هذه النفس هي من فعل اإلله، وموجز هذا االستدالل كام قدمه أفالطون: 

1 ـ قرآن كريم آية 22 سورة يونس.
2 ـ قرآن كريم آية 39 سورة ياسني )يس(.

3 ـ فكرة األلوهية عند أفالطون ص 223 ـ 224 ـ 225 د. مصطفى النشار.
4 ـ ومطابقة ملا جاء يف كتاب مشكلة األلوهية ص 37 ـ 38 حممد غالب.
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أنه يوجد نوعان من اجلواهر.
مثل  وذلك  غريه  وحيرك  نفسه  من  يتحرك  أن  يستطيع  الذي  هو  األول:  النوع 

النفس.
أن  يستطيع  ال  ولكنه  غريه  إىل  حركته  يمرر  أن  يستطيع  الذي  هو  الثاين:  النوع 

يتحرك من نفسه وذلك مثل اجلسم.
كام  األفالطوين  الالهوت  يف  جوهري  أساس  للحركة  ومصدر  كمبدأ  فالنفس 
كانت أساسًا للكون يف طياموس، وقد استدل أفالطون من خالل حركتها األوىل 

عىل وجود حمرك أول هو اإلله)1(.
وأفالطون برهن أيضًا برهانًا ماديًا يف الغائية أو النظام ملا جتوجل يف فكره البارص 
بعقل سليم ونفس مطمئنة طامعة للخلود عند بارهيا العظيم بخلقه املكون بكامل 
خلقه املراد )إذ أنه كان دائم احلديث فيه يف إثبات غاية مراد اإلله لكل فعل من 
أفعال الطبيعة عظياًم كان أو حقريًا، فحكمة اإلله لديه ال هناية، تظهر واضحة يف 
خلقه املتقن الصنع البديع اإلحكام، فقد شاء أن يضع عنرصي اهلواء واملاء بني 
وقد  واالتساق،  باجلامل  مفعاًم  الكون  جسم  يكون  لكي  والنار  الرتاب  عنرصي 
صنع العامل عىل هيئة دائرة ألن هذا الشكل هو أمجل األشكال اهلندسية وخلق لنا 
البرص لنالحظ بواسطته مجال السامء ومنحنا السمع لنصغي به إىل أصوات الطبيعة 
املوجود يف  اإلنسجام  يرى ويسمع هذا  الذي  ذا  فمن  اإلنسجام،  بمعاين  اهلاتفة 

الطبيعة والقوانني والتنظيامت فيها وال يكون قادرًا عىل إعطاء سبب لذلك؟ّ
أمجل  هي  التي  العامة  الكونية  الكرة  لتشبه  مستديرة  رؤوسنا  اإلله  جعل  وقد 
األشكال ألن الرأس هو أرشف ما يف اجلسم اإلنساين بل فيه بيت القصيد، أما 
بقية األجزاء يف اجلسم فأكرب وظائفها أهنا حتمل الرأس كام حتمل العربة اإلنسان، 

1 ـ  فكرة األلوهية عند أفالطون/ مصطفى النشار ص 226.



144

النظام  فنية )للغاية( غاية اجلامل وال يمكن أن يكون  آية  العامل  وعىل اجلملة فإن 
البادي فيام بني األشياء باالمجال وفيام بني األجزاء أجزاء كل منها بالتفصيل نتيجة 

علل إتفاقية، ولكنه صنع عقل كامل توخى اخلري ورتب كل يشء عن قصد.
كون  بالطبع  املرئية  األشياء  عن  يصدر  أن  يمكن  ال  أنه  وجد  التفكري  وبعد  هذا 
متكامل بال فهم يفضل كونًا متكاماًل ذا عقل وفهم وأنه يستحيل أن يؤيت أحد 
العقل دون نفس، وبناء عىل هذا التفكري جعل العقل يف النفس والنفس يف اجلسد 
وهندس الكل ليكون بالطبع أهبى األشياء وينجز هو خري األعامل فعىل هذا النحو 
جيب القول طبقًا لربهان حمتمل بأن هذا العامل يف احلقيقة كائن حي ذو نفس وعقل 

وأنه حدث وصار بعناية اإلله)1(.
وحيث أن الربوبية اسم للمرتبة املقتضية لألسامء التي تطلبها املوجودات فالقدرة 
املقتىض  العيني عىل  العامل  املعلومات إىل  إبراز  قوة ذاتية ال تكون إال هلل، وشأهنا 
العلمي فهو جمىل جتىل، أي مظهر أعيان معلوماته املوجودة من العدم ألنه يعلمها 

موجودة من عدم يف علمه.
نفسية هبا ظهرت  العدم وهي صفة  من  للموجودات  البارزة  القوة  فالقدرة هي 

الربوبية وهي أعني القدرة عني القدرة املوجودة فينا،
فنسبتها إلينا تسمى قدرة حادثة.

ونسبتها إىل اهلل تعاىل تسمى قدرة قديمة.
والقدرة يف نسبتها إلينا؟ عاجزة عن االخرتاعات، وهي بعينها يف نسبتها إىل اهلل 

تعاىل خترتع األشياء وتربزها من كتم العدم إىل شهود الوجود()2( 

1 ـ فكرة األلوهية عند أفالطون د. مصطفى النشار ص 226. 
     ومشكلة األلوهية/ حممد غالب ص 40.

2 ـ االنسان الكامل ج 1 عبد الكريم اجلييل ص 48 ـ 82 ـ 37.
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وإن مجيع حقائق الوجود وحفظها يف مراتبها تسمى األلوهية، اي بحقائق الوجود 
أحكم املظاهر مع الظاهر فيها، أعني اخللق واحلق، فشمول املراتب اإلهلية ومجيع 
املراتب الكونية، وعطاء كل حقه من مرتبة الوجود هو معنى األلوهية واهلل اسم 

لرب هذه املرتبة وال يكون ذلك إال لذات واجب الوجود تعاىل وتقدس)1(.
: 26 ـ نظرية املاديني: املحرك األول ماديٌّ

أبدي فال شك عندهم هبم  أزيل  ماديٌّ ووجوده  املحرك األول  أن  املاديون  يعتقد 
ألن احلس العقيل فيام يدركه بالرضورة ال خيطىء فيام يدركه باحلواس ألن احلس 
التذوقي رأى حتركًا يف طعم مّر أو حلٍو كذا إدراك البرص التحرك بذاته، وهذا كامل 
املحرك األول املادي ألن يف اعتقادهم أن العقل ال يأبى قدم العامل بأمر وال يستحيل 

يف التصور والغلط يف هذا ال ينسب أبدًا يف احلقيقة إال للحاكم الشاهد.)2(
27 ـ نظرية اإلهليني: التكامل العلمي برهان اإليامن باهلل العظيم:

اإلنسان سليم العقل يملك بإرادته احلرة وعزيمته أن يؤمن باهلل العظيم القوة ما 
فوق الطبيعة املادية املحسوسة واملنظورة، أو ال يؤمن؟ فإذا اختار بحريته املطلقة 
طريق اإليامن باملوجد الواحد األحد مكون املكون فهنا قدرة من التنبؤ واملعرفة 

العلمية بالنسبة له:
أن  أي  املادية  احلادثة  وجود  يسبق  التنبؤ  واقع  من  الروحي  أو  العقيل  فاإلدراك 
الوجود الالمادي يسبق الوجود املادي أو أن الروح أو الوعي العقيل يسبقان املادة 
أو الطاقة املادية هكذا ثبت بالتجربة وما أدت إليه من نتائج ويكون العقل بذلك قد 
ختطى حواجز الزمان واملكان فإذا كانت احلركة العادية يف املكان حتتاج إىل الوقت 
أو الزمان فإن ما يكون خارج املكان فال بد أن يكون خارج الوقت والزمان أيضًا.

1 ـ االنسان الكامل ج 1 عبد الكريم اجلييل ص 48 ـ 82 ـ 37.
2 ـ فتوحات مكية ج 1 حمي الدين بن عريب ص 262.
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وهذا هو بالضبط ما وصلت إليه نظرية النسبية اخلاصة فيام أسامه علامء الفيزياء 
بـ "مفارقة التوأمني" التي توصل إليها عامل الفيزياء الشهري ألربت أينشتاين والتي 
أثبتت التجارب صحتها بعد وفاته()1(، )وعىل رأي العامل الطبيعي أوليو روندل 
واإليامن  العلم  بني  الفواصل  أخذت  البرشية  العلوم  تقدمت  كلام  القائل:  هوملز 
تذوب شيئًا فشيئًا وعىل ضوء التكامل العلمي يتكامل اإليامن باهلل، ويقول: العامل 
األمريكي ألربت ونشرت املختص بعلم االحياء: هل من املمكن أن يكون املشتغل 
بالغبطة  ألشعر  وإين  بالعلوم؟  املشتغل  كغري  اهلل  بوجود  االعتقاد  نفس  بالعلوم 
متأل قلبي بعد أن درست العلوم املختلفة واشتغلت هبا سنوات عديدة ومل يكن يف 
ذلك ما يزعزع إيامين باهلل بل إن اشتغايل بالعلوم قد دعم إيامين حتى صار أشد قوة 

وأمتن أساسًا مما كان عليه من قبل()2(.
ذايت  شعور  هو  والعقل  )املفكر(  العقل  اساس  )والروح  الروح  صفاء  من  هذا 
باملعرفة  وإحساس بالوجود الذايت الذي تتصل به الذاكرة الواعية، فهو يشء غري 
باستمرار  متطورة  هلا  مادية وتطبيقات  إىل ظواهر  وإنام يرتجم  مادي يف طبيعته، 
واإلدراك العقيل باإلنسان العادي يوجد من خالل وساطة املخ واجلهاز العصبي 
املتقدم لدى اإلنسان، فاملخ يمكن تشبيهه بالكمبيوتر وهو أي املخ يستعمل الطاقة 
العقيل  الوعي  به، ولكن  املتصل  العقيل  الوعي  به يربز  الذي  الكهربية يف نشاطه 
يمكن أن يوجد يف صورة منفصلة عن املخ متامًا بعد توقف نشاط املخ وفناء اجلسد 

اإلنساين باملوت والوعي يف هذه احلالة هو وعي عقيل جمرد أو وعي روحي.
وهناك حالة من الوعي هي وسط بني احلالتني السابقتني:

وهي حالة الوعي يف املوت الطبي أو الكلينيكي.

2 ـ اإلنسان واخلالفة يف األرض/ السفري حممد جرب ص 136.
3 ـ من نظريات اإلهليني واملاديني/ ص 21 ـ 22 حممود عمران.
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ويف احلاالت الثالث يستمد العقل من طاقة؟ هي:
الكهرباء يف احلالة العادية لإلنسان احلي

وهي غري معروفة يف حالتي:
األوىل: املوت الكلينيكي

الثانية: املوت الكامل
حيث يستمر بقاء الروح بنشاطها الواعي)1(.

واحلياة واملوت مها يف اإلنسان املخلوق حتقيق وحتقق، واإلنسان الكامل فيه عقل 
مفكر، والفكر جوجلة يف املنظور وامللموس بتحقيق وتطبيق مواد حاصل منها ما 
هو حاصل، والناس أرشف من محل العقل والعقل املفكر وهو يف ميزان العقيدة 
ميزان الفكر بتطبيق مواد العلم برهان التحقيق بتحقق حتصيل أذكى العلوم اإلهلية، 
وأن العلوم أقوى من كل القوى املخلوقة لقوى العليم العالم حمقق الوجود من 
مشيئته كن فكان العلم ومل يزل إىل يوم الدينونة الكربى كيفام شاء، فالعلوم برهان 

للعقل املفكر وإيامن بالذات املكونه اهلل. واهلل قال: زب ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ  
ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
ائ     ى    ى   ې      ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ     ٴۇ   
ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ       ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ             

ىئ  ىئ   ی  ی   رب)2(.
العلمي  والتنقيب  البحث  من  املستنتجة  واجلديدة  احلديثة  واالبتكارات  هذا 

1 ـ اإلنسان واخلالفة يف األرض/ ص 138 السفري حممد أمني جرب.
2 ـ سورة ياسني آية 77 ـ 83.
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الرمحن  خليفة  عرش  أألرض  يف  والربي  والبحري  الفلكي  التجريبي  والعلم 
كنوز  املكنون من  العرش وعظمته من خملوق مرصع مجال مجال  ما  أدراك  وما 
املتحققة  البارصة  األلباب  أوىل  إال  يعلم  مل  ما  علم  اإلنسان  علمها  إهلية  بعناية 
لرُيكب  مطمئن  سليم  بعقل  النفيس  اإليامن  قوى  من  يتمكن  حتى  اليقني  علم 
املنتهية  الفضائية  املراكب  صناعة  بفنون  األعىل  األفق  إىل  السلطان  مركب 
بتوقيت برشي حمدد يف علمه بتقدير إذا ما أصاهبا أو كان هبا خلل أضاع املقدرة 
البرشية.. ولبيان العظمة اإلهلية يف التسيري الكوين املحكم دون ريب وخلل... 
وما  له،  مسخر  الطبيعة  من  لإلنسان  املحسوس  املنظور  أمام  الواقع  أن  وحيث 
معلوماته  حتقيق  متعشقًا  باملعرفة  يتسع  أن  إال  اإلنساين  البرشي  املخلوق  عىل 
بحثًا وتنقيبًا حتى يتوصل إىل قوة أصول السيطرة بكفاءة عىل مجيع ما هو أمامه 
حتت  واقع  وهذا  به  املحيط  الكون  يف  الطبيعية  احلقائق  مظاهر  من  أيديه  وبني 

قوله تعاىل: زب ک  ک  ک  ک   گ  گ  رب)1(.
28 ـ نظرية املاديني: كل األفعال من عامل مادي:

ينفي املاديون القوة اخلفية التي تدور رحاها يف كل ظاهرة بأي زمان ومكان من 
فكر العقل البرشي واحليواين وظواهر الوجود الطبيعي واعتبار املادة هي مصدر 
الكائنات وأن اآلالت واألدوات القديمة واملتطورة املتقدمة مهام فاقت من الفكر 
لطبيعة  الطبيعي  الكوين  املحيط  بطبيعة  مادة طبيعية موجودة  إال  ما هي  املعريف، 
البيولوجي قد  النتائج التي خترج مثاًل يف احلقل  الوجود من طبيعة املوجود ألن 
السياسية  النظريات  يف  أثر  هلا  يكون  بحيث  للوراثة  الكربى  بالكليات  تتصل 
الغربية ال هيتمون هبذه العالقة  الديمقراطيات  واالجتامعية ولكن السياسيني يف 

1 ـ سورة العلق آية 5.
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بينام يلقى األمر يف االحتاد السوفيتي الشيوعي )الال ديني والالإيامين بإله( إهتاممًا 
بالغًا من الساسة الذين خيططون رجاله سياسة)1( البلشفة يف امليدان العلمي، وهم 
ناكرون للفاعل املكون العظيم اهلل القوة اخلفية ما وراء القوى. )وال نشك حلظة 
يف أن العلم يف احلضارة الغربية احلالية املادية موظف هو اآلخر خلدمة مفاهيم هذه 

احلضارة املادية وقيمها وأهدافها)2(.
والعلم يبني مفرسًا العامل املادي منطلقًا من هذا العامل ذاته.

29 ـ نظرية اإلهليني: براهني وأدلة جديدة بوجود إله:
إن احلضارة احلديثة العلمية واملادية والتكنولوجية، أصبحت جليًا بأن استمرار 
احلياة عىل هذا الكوكب بحد ذاته عرضة للخطر يف ظل التدهور الرسيع لصحة 
اإلنسان يف هذا العامل احلديث، وأن علوم احلياة بام فيها املقاربة الطبية واحلديثة، 
مل تنجح يف وقاية صحة اإلنسان من هذا التدهور العاملي وغالبًا ما تكون أساليب 
العالجات  فقط  وليس  أيضًا  اإلنسان  لصحة  مرضة  نفسه  احلديث  التشخيص 
الداخلية والتطبيقات اجلراحية اخلارجية، ويف ضوء هذه الظروف نجد أن إحياء 
احلكمة التقليدية القائمة عىل فهم كل ما يف أكثر الكون بام يف ذلك فنون الصحة 
والتشخيص أصبح رضورة مطلقة إلنقاذ اإلنسانية أفرادًا ومجاعات، بل ويشمل 
أيضًا معاجلة عاملٍ كامٍل من املواد غري العضوية واحلياة البيولوجية العضوية واجلو 
كل  من  اآلتية  واإلشعاعات  املوجات  أنواع  وكافة  الكهرومغناطيسية  والقوى 
االجتاهات من أعامق الكون املجهولة وال يمكن أن نفهم هذه العوامل وعالقتها 

بأحوالنا اليومية إال بفهم نظام الكون وتطبيقاته.
وإن الظواهر يف هذا الكون من املحيطات إىل القارات ومن الصحاري إىل اجلبال 

1 ـ اإلنسان واخلالفة يف األرض/ السفري حممد جرب ص 180.

2 ـ اإلنسان واخلالفة يف األرض/ السفري حممد جرب ص 246.
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بناموس  حمكوم  يشء  كل  الزمان..  إىل  املكان  ومن  احليوانات  إىل  النباتات  ومن 
الكون وعىل كوكب األرض هي مظاهر لقدرة اهلل سبحانه وتعاىل الذي هو خالق 
كل يشء، وكل يشء يفنى ويتغري إال هو سبحانه، وهذا قانون التجيل وبسبب هذه 
القوانني يتجىل كل يشء يف هذا العامل من حميط العدم الالهنائي ثم خيتفي ثانية يف 
هذا املحيط ذلك هو خلق االنسان وخلق االنسان من عدم وهنايته إىل عدم، وإذا 
اعتمدنا صيغة حديثة مبسطة؟ تقول: إن قوانني اهلل يمكن أن تتمثل بسبع نظريات 
للعامل املطلق، واثني عرش مبدأ للعامل النسبي عىل الرغم من أهنا كلها جتليات لقدرة 

وعظمة اهلل سبحانه وتعاىل.
فنظريات الكون السبعة هي:

1 ـ كل يشء هو مظهر من مظاهر خلق اهلل
2 ـ كل يشء يتغري

3 ـ كل املتضادات مكمالت لبعضها بعضًا
4 ـ ال يوجد تطابق تام بني األشياء

5 ـ كل ما له وجه له ظهر
6 ـ كلام كرب الوجه كرب الظهر

7 ـ كل ما له بداية له هناية
أما مبادىء النسبية االثنا عرش:

1 ـ تتجىل قدرة اهلل يف اخللق يف مظاهر متضادة ومتكاملة يف تغريها الالمتناهي 
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   تعاىل:زب  قوله  يف  كام 

ڭ   ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  رب)1(.

1 ـ سورة يس، آية 36. 
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2 ـ تتجىل القوة الالمركزية والقوة املركزية )الني واليانج( باستمرار من احلركة 
األبدية لكون واحد ال هنائي.

ينتجان  معا  واليانج  والني  املركزية.  اليانج  يمثل  بينام  الالمركزية  الني  يمثل  ـ   3
الطاقة وكل الظواهر.

4 ـ الني جيذب اليانج واليانج جيذب الني
5 ـ الني يتنافر مع الني واليانج يتنافر مع اليانج

التجاذب  يولد ظواهر خمتلفة ودرجة  بنسب خمتلفة  واليانج  الني  اندماج  إن  ـ   6
والتنافر بني الظواهر تكون متناسبة مع الفارق بني قوى الني واليانج.

7 ـ إن مجيع الظواهر رسيعة الزوال وتغرّي باستمرار بنيتها املكونة من قوى الني 
واليانج حيث يتغري الني إىل اليانج والعكس.

8 ـ ال يوجد يشء مؤلف من الني بمفرده أو اليانج بمفرده بل إن كل يشء مؤلف 
من كال االجتاهني بدرجات متفاوتة.

9 ـ ال يوجد يشء حمايد، ففي كل وجود هناك فائض إما يف الني أو اليانج.
قوة  الكبرية  اليانج  قوة  الصغرية وجتذب  الني  قوة  الكبرية  الني  قوة  ـ جتذب   10

اليانج الصغرية.
11 ـ قوة  الني القصوى تولد اليانج وقوة اليانج القصوى تولد الني.

12 ـ مجيع املظاهر املادية هي يانج يف املركز وين عىل سطحها)1(.
واحدة  نفعل  أن  دون  من  النسبية  ومبادىء  الكون  نظريات  نفهم  وعندما  هذا 
واملنطقية  الفكرية  العلمية  بطبقاهتا  احلقيقية  احلياة  أرسار  كتاب  فتحنا  قد  نكون 
عىل أساس النشاط واحلركة أو الطاقة والرتدد مثاًل أو عىل أساس الطبيعة املادية 

1 ـ  علم الفراسة والتشخيص / ميتشيوكويش.
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جتليات  هي  لإلنسان  والروحية  والعقلية  املادية  الظواهر  كافة  وإن  والفيزيائية، 
للبيئة املحيطة به.

كذلك فإن األنشطة الذهنية والبدنية هي عوامل تؤثر أيضًا يف الترشيع يف خلق 
حالة متيل أكثر إىل اليانج، بينام الراحة والنوم خاصة مع اإلكثار يف تناول الطعام 

والرشاب يؤدي إىل خلق حالة متيل أكثر إىل الني)1(.
فاملعرفة هي بداية اإلحساس باحلرية وفن الوصول للمعرفة هو فن احلصول عىل 
احلرية، واجلهل هو منبع كل املعاناة اإلحلادية الكافرة اجلاحدة حقائق احلق بكل 
حقوق احليوية احلياتية احليوانية اإلنسانية فالكل هو الكل الواحد الواجد العامل 

املعلم علم اليقني علم االنسان اإلنساين العارف املحقق حق احلق اهلل.
ومن علامء احليوان األمريكان إدوار لوتر قال: ويقول:

لقد أضاف البحث العلمي احلديث أدلة عىل وجود اهلل زيادة عىل األدلة الفلسفية 
الربهاين الزدياد  البيان والدليل  والتقليدية وإين بوصفي مؤمنًا باهلل أرحب هبذا 
اهلل  بوجود  الشاكني  امللحدين  كشف  عىل  وتساعد  وضوحًا  اهلل  بآيات  معرفتنا 

الذي ال ريب بوجوده.
30 ـ نظرية املاديني: املادة أزلية وحدوث الطوارق:

الذاتية  القوة  نتيجة  املادة  وإهنا حتدث يف  املادة حادثة  الطارئة عىل  العوارض  إن 
عىل  يدل  ال  الطوارق  حدوث  وإن  أزلية  الذات  أن  كام  األزل  منذ  فيها  الكامنة 
حدوث الذات املادية، وذلك نظرًا للطبيعة الديناميكية للتغيري واملكونات املعقدة 
لكل مادة ولكن باالمكان وضع العديد من التصنيفات األخرى للقوى النسبية، 
كأن يطبق نظام الكون ومبادئه تطبيقًا مبارشًا عىل اإلنسان ألن اإلنسان هو أحد 

1 ـ علم الفراسة والتشخيص/ ميتشيوكويش.
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املواد البيولوجية والروحية عىل هذا الكوكب يف هذا الكون الالهنائي مدد املادة 
من املادة ذاتًا بذات، كون الظواهر املادية العقلية والعقلية والروحية لإلنسان هي 
مواد للبيئة املحيطة به، وإن التغريات يف البيئة بام فيها التغريات يف األشعة الكونية 
نتلقاها من حتركات األجرام الساموية  التي  واإلشعاعات واملوجات والرتددات 
األحوال  مثاًل  األقرب  املادية  البيئة  يف  والتغريات  للكون  الالهنائية  واألعامق 
اجلوية ومجيعها تؤثر يف التغريات التي تطرأ عىل حالتنا الذهنية والبدنية. وإن ذلك 
ال يساوي زمن عمر املادة يف ذاهتا وتوارد خمتلف احلوادث عىل مادة واحدة إثبات 

أزلية املادة الطبيعية ينفي وجود القوة اخلالقة التي وراء املادة.
31 ـ نظرية اإلهليني: حدوث املادة من حدوث العوارض الطارقة

العلمي  البحث  وإزدياد  الناطقة  النفس  إدراك  من  منها  والتيقن  األشياء  معرفة 
البسيطة  الدقيقة  املعارف  من  واالنتاج  التحليل  ازدياد  إىل  الطريق  هو  واملعرفة 
فإن  عليها،  تطرأ  التي  واحلوادث  املادة  طبقات  عىل  يتعرف  بتواضع  والعطاء 
حدوث أي عارض عىل املادة يسمى حادثًا واحلادث ال حيمل صفة أزلية، واألزيل 

ال حيمل صفة احلادث وإن تأليف أي مادة خاضع إىل قوة حكيمة مدبرة أزليًا.
بجميع طبقاهتا وصفاهتا  وأركاهنا  املادة  ألفت وتؤلف  التي  احلكيمة هي  والقوة 
املتضادة الطبيعية وهي غري حادثة بل أزلية والقوة األزلية ما فوق الطبيعة صاحبة 

املشيئة هي اهلل رب العاملني.
32 ـ نظرية املاديني: خالقة وخملوقة املادة؟!

ذكر اجلاحظ َعَلُم علوم الكالم: أن )الشعر صناعة ورضب من النسج وجنس من 
التصوير()1( مؤكدًا بذلك أمهية التصوير ومقارنًا عمل الشاعر بعمل الرسام ولعل 

1 ـ احليوان للجاحظ ج 3 ص 134.
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أهم ما يف هذا القول: هو أن الشعر صناعة مع ما يرتتب عىل هذا القول من امتالك 
مللكات معّينة تتطلبها هذه الصناعة.

الواقع  هذا  تنقل  أن  دون  ولكن  ومفرداته  الواقع  أشياء  من  تتشكل  )والقصيدة 
عالقة  الواقع  ومعطيات  القصيدة  صور  بني  العالقة  تكون  أن  ودون  بحرفيته 
مطابقة أو مساواة ألن هذه الصور املطمئنة يف القصيدة متثل الواقع معدالً بفعل 

املحاكاة()1(.
الفنون  مع  التقاءه  ينفي  ال  والتخييل  والتخيل  باملحاكاة  الشعر  )واقرتان  هذا 
األخرى كالرسم والنحت واملوسيقى مع فارق األداة التي جتعل لكل فن من هذه 

الفنون خصوصيته وبنيته املتاميزة، وهذه املصطلحات الثالثة:
1 ـ املحاكاة
2 ـ التخيل

3 ـ التخييل
ترتابط فيام بينها لتصف اخلاصة النوعية للعمل الفني، فالعمل الفني:

يصبح حماكًا لو نظرنا إليه من زاوية عالقته بالواقع
التي تبدعه فتغدو املحاكاة  النفسية  القوى  إليه من زاوية  ويصبح ختياًل لو نظرنا 

جتسيدًا لواقع العامل عىل خميلة املبدع.
التي  النفسية  القوى  زاوية  من  إليه  نظرنا  لو  ختيياًل  الفني  العمل  يصبح  وأخريًا 

تتلقاه والتي خيلف فيها العمل آثاره)2(.
)وهذه املصطلحات الثالثة ال تتناقض فيام بينها ألن كاًل منها يتناول العمل الفني 
أو  عمل  املحصلة  يف  فإنه  ختياًل  أم  حماكاة  الشعر  أكان  وسواء  مغايرة،  زاوية  من 

1 ـ 2 مفهوم الشعر/ جابر عصفور ص 197 ـ ص 157.
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نفسه، وعىل هذا  الوقت  إليها يف  املخيلة ويوجه  إبداعي ختييل يصدر عن  نشاط 
الباطنة،  النفس  قوى  إحدى  واملخيلة  متخيلة()1(  بأهنا  الشعرية  األقاويل  ُتعرف 
يف  هي  كام  ال  تركيبها،  وإعادة  املحسوسات  صور  استعادة  يف  عملها  وينحرص 

الواقع وإنام بشكل خمتلف تبعًا لرغبة املبدع وحالته الشعورية.
فهذه املادة لدى العقول الذاتية لذات هذه املادة خالقة يف تصور الشعر وخملوقة 

من أحاسيسه الشعورية.
املاديون واحلوادث الطارقة عليها  الطبيعية أزلية الذات كام يقول  املادة  هذا وإن 
الصور  هذه  ظهور  عىل  فعلت  التي  فيها  الكامنة  والقوة  احلركة  نتيجة  حتدث 
فاملادة  فلهذا  العامل.  وعرض  طول  يف  عليها  املتدفقة  املتوالية  املختلفة  واملاهيات 

خالقة وخملوقة،
خالقة أزلية يف جوهر ذاهتا ـ وحادثة

خملوقة يف تطوراهتا
فهي إذًا ال حتتاج إىل خالق من خارجها، كام أن اخلالق املجرد عن املادة يف العقيدة 

اإلهلية ليس له خالق...
وأما املادة: فهي خالقة من اجلهة الذاتية وخملوقة من حيث الطوارىء والتطورات 

العارضة هلا وال خالق هلذه التطورات إال املادة بام فيها من القوة الكامنة.
كام أن البيضة من الدجاجة

والدجاجة من البيضة.
مما تقدم يظهر بيانًا واضحًا الوضع الظاهر بني كفتي امليزان املتعادلة املتكافأة يف 

حتقق الفكر العقيل يف التحقيق

1 ـ نظرية الشعر عند فالسفة املسلمني/ ص 19/ إلفت الرويب.
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33 ـ نظرية اإلهليني:
العقل ال يؤيد أزلية املادة:

األزل ال يوصف بالوجود وال بالعدم فكونه ال يوصف بالوجود ألنه أمر حكمي 
والعدم  واحلكم  النسبة  قبل  لكونه  بالعدم  يتصف  ال  وكونه  وجودي  عيني  ال 
املحض فال يقبل نسبة وال حكام وهلذا انسحب حكمه، فأزل احلق أبد وأبد أزله.

وأزل احلق الذي هو لنفسه ال يوجد فيه اخللق ال حكاًم وال عينًا، ألنه عبارة عن 
حكم القبلية هلل وحده

فال حكم للخلق يف قبلية احلق بوجه من الوجوه
يف  يقتضيه  ما  حيث  من  تعاىل  هلل  هبا  املحكوم  القبلية  معقول  عن  عبارة  واألزل 
العهد فعرب عن ذلك  إنه تقدم عىل احلادثات بزمان متطاول  كامله، ال من حيث 
باألزل كام يسبق ذلك إىل فهم من ليس له معرفة باهلل، تعاىل اهلل عن ذلك علوًا 

كبريًا.
وأما الوجود احلادث فله أزل: وهو عبارة عن الوقت الذي مل يكن للحادث فيه 

وجود، فلكل حادث أزل مغاير ألزل غريه من احلادثات:.
فأزل املعدن غري أزل النبات ألنه قبله إذ ال وجود للنبات إال بعد وجود املعدن 
فأزلية النبات كانت يف حال وجود املعدن ألنه قبل املعدن، وأزلية املعدن يف حال 
وجود اجلوهر وأزلية اجلوهر يف حال وجود اهليويل وأزلية اهليويل يف حال وجود 
اهلباء وأزلية اهلباء يف حال وجود الطبائع وأزلية الطبائع يف حال وجود العنارص 
املسمى  وامللك  والعقل  األعىل  كالقلم  العليني  وجود  حال  يف  العنارص  وأزلية 
بالروح وأمثال ذلك وهم مجيع العامل فأزهلم كلمة احلرضة اإلهلية وهو معنى قوله 
لليشء زب  ۆئ              ۆئ  ۈئ   رب)1( فأما األزل املطلق فام يستحقه إال اهلل لنفسه 

1 ـ قرآن كريم آية 82 سورة ياسني.
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ليس ليشء من املخلوقات فيه وجود ال حكاًم وال عينًا وال اعتبارًا، فأزل احلق أزل 
اآلزال()1(.

إال  جتريبيًا  حسيًا  وال  جمردًا  عقليًا  ال  برهان  أي  يساعدها  ال  املادة  وأزلية  هذا 
تومهًا وظنًا ألن األزلية ال يستدل عليها إال بالعقل ال باحلس املادي وال بالعلوم 

التجريبية.
والقوانني  للكائنات  تدبريها  وعجائب  آثارها  عليها  فتدل  اإلهلية  األزلية  وأما 

الكونية والغاية احلكمية يف ربط األسباب باملسببات والعلل واملعلوالت.
وهذه اخلصائص وهذه احلكمة مل تكن يف املادة وال من آثارها مطلقًا وفاقد اليشء 
ال يعطيه وهذا الربهان دليل عىل حدوث املادة ونفي أزليتها وحتقيق وجود اخلالق 

العظيم.
34 ـ نظرية املاديني: ذاتية األزلية وعارضة احلدوث يف الذاتية:

يقول املاديون: إن الطبيعة ومادهتا طبيعية أزلية الذات وعارضة احلدوث وتغيري 
الذات احلادثة والظاهرة فيها من احلادثة منها؛ أي نفي وجود اإلله مالك الطبيعة 
وغري  الطبيعي  الوجود  لعامل  اهلل  ملالكية  شاء  متى  شاء  كيفام  تكوينها  ومكيف 
من  املسرية  للطبيعة  العارض  واحلادث  التكوين  دقائق  كل  يف  واهليويل  الطبيعي 

املالك اخلالق املكون حقًا.. وحقيقة حتقيقية منطقية عقلية فكرية.
35 ـ نظرية اإلهليني: استحالة أزلية املادة واملخلوق املوجود:

يقول اإلهليون: إن أزلية املادة مستحيلة نظرًا لتعدد أجزائها وأركاهنا وخضوعها إىل 
قوة حكيمة أزلية تؤلف بني أجزائها إلبداعها يف كامل متالئم بني طبائعها املتباينة 
املكونة  القدرة  اللفظ إلدراك  بفكر ومنطق سليم  العقل  يؤكده  ما  املتنافرة وهذا 
عىل التحقيق لتمتع مجيع ذرات الوجود بنوع من اإلدراك والشعور حيث يشتمل 

1 ـ معرفة األوائل ص 100 ـ 101/ الشيخ عبد الكريم اجلييل.
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حيي  والكل  يشء  وأي  مرئي  وغري  وملموس  منظور  من  العامل  موجودات  كل 
ويموت إال احلي القيوم الذي حييي ويميت و زب ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی   رب)1( امللك املالك زب  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  رب)2( 

العزيز ذو القوة عامل هذا الوجود الطبيعي وخالقه زب گ  گ   گ    گ  ڳ  
ڳ  ڳڳ  رب)3(.

36 ـ نظرية املاديني: املادة مصدر الكون والقوانني صدفة:
يقول املاديون: املادة الطبيعية هي مصدر الكون وقوانينها صدفة يف إطار الواقع 
التارخيي الكوين وتطوراته املتعاقبة وتقلباته حلدث اجلاذبية وطبيعة التطور اجلوي 
ذو الطبيعة والذات البرشية واألمم املاثلة، فاملجتمع املادي من الكون وهو الذي 
وهذا  واملنافع  النفسية  وباللذات  واملحسوسات  الظاهرة  باملظاهر  إال  يدين  ال 
مجلة من مجل الزمان املركبة من أزمنة متناهية ذات أوائل، وكل مركب من أجزاء 
متناهية ذات أوائل )ومن مل يَر شيئًا حدث إال من يشء أو يف يشء؟ فمن اّدَع غري 
ذلك فقد ادعى ماال يشاهد ومل يشاهد، واملشاهدة لألشياء هي ذات أول، وذو 
األول هو غري الذي مل يزل ألن الذي مل يزل: هو الذي ال أول له وال سبيل إىل أن 
يشاهد ماله أول، ما ال أول له مشاهدة متصلة()4(. )وهذا القول يشبه يف داللته ما 
نسبه إىل قدماء املرصيني من قوهلم »حمال عىل من يفنى أن يكشف النقاب الذي 

تنقب به من ال يفنى()5(.
37 ـ نظرية اإلهليني: اخللق والعلم واحلكمة تثبت وجود اإلله الواحد:

1 ـ قرآن كريم سورة احلديد آية 3.
2 ـ قرآن كريم سورة املائدة آية 40.

3 ـ قرآن كريم سورة اإلرساء آية 44.
4 ـ الفصل يف امللل واألهواء والنحل ابن حزم األندليس ج 1 ص 48 ـ 51.

5 ـ حاشية التحقيق للمرجع السابق ص 51 بند 27.
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إنام هو جوده وحكمته وقدرته وهو  تعاىل:  الباري  إن علة فعل  يقول اإلهليون: 
تعاىل مل يزل جوادًا حكياًم قادرًا عاملًا وللعامل خالقًا مل يزل إذ علته مل تزل وأنه ال 
يشء غري اخلالق وخلقه.. وإننا نؤمن بوجود إله واحد مالك مليك خالق مكون 
الظاهرة منها  الوجود وحفظها يف مراتبها  العظيم، وإن مجيع حقائق  الكون  هلذا 
غاية  يف  خملوق  هو  إنام  املرئي  غري  واهليويل  منه  املرئي  الكوين  والكون  واملكنونة 
االتقان والكامل لكامل مجيل التكوين الدقيق دون اي زلل وهو آية العلم واحلكمة 
واإلتقان لرتاتب املجموعات املخلوقة البديعة الصنع يف إمتام الطبقات املتكاملة 

للموجودات من املوجد الواحد األحد.
إهلًا حقًا وإنام هو خرافة، وقد حتولت هذه اخلرافة مع  املاديني ليس  )فاإلله عند 

الزمن إىل معتقدات تنبت من األرض حينًا وتنزل من السامء أحيانًا()1(.
واهلل يف حديث املاديني مليٌئ بالسخرية واالستهزاء واالستخفاف واهلمز واللمز 
يف شأن اهلل واملؤمنني إذ قال: سارتر )اإلله اخلالق: معناه اخللق املتواصل.. ويف 
هذه احلالة يفقد الكون به استقالله، فيكون يف احلقيقة عدمًا ال وجودًا وال يتميز 

املخلوق عن اخلالق إذ يكون املخلوق داخاًل يف الذاتية اخلالقة)2(.
فالوجود املوجود املستند إىل اهلل يفقد استقالله ويكون يف احلقيقة املحققة عدمًا، 
هذا  االستقاللية وهو يف  مشيئته  فاقد  إله  هو  تكوين خملوقات  إىل  املفتقر  واإلله 

الواقع أشبه بالعدم لعدم الوجودية)3(.
وهذا املنطق الوجودي املادي مرض عضال فتاك هويس نفيس عقيل فكري علمي 
عىل التحقيق؛ ال يستسيغه عاقل كامل امللكات الذاتية من الذات املزكاة اجلازمة 

1 ـ اهلل واإلنسان ص 57 عبد الكريم اخلطيب.
2 ـ الرصاع يف الوجود ص 301/ بولس سالمة كام جاء يف كتاب اهلل واالنسان ص 58.

3 ـ اهلل واالنسان ص 58 عبد الكريم اخلطيب.



160

املتعالية  احلكمة  بعلم  واألرض  السموات  يف  املمجدة  اإلهلية  املعرفية  باحلقيقة 
املعلمة  باملعرفة  عليه  املستدل  واآلخر  األول  املوجد  من  الوجود  علوم  املحققة 
من الذات يف الذات الكونية التي انتهت يف معرفة الوجود بالوصول إىل املعرفة 
احلقيقية الصحيحة املدركة عمق واقع عظمة الذات اخلالقة من منظور املدركات 
امللموسات واملرئيات وغري املرئيات يف الذات البرشية اآلدمية وما فوق الطبيعة 

يف الاّل إدراك وذلك غاية اإلدراك وهناية العقول)1(.
ويقول إخوان الصفا يف علومهم اإلهلية: إن معرفة الباري جل جالله وعم نواله 
وخالق  املوجودات  علة  هو  وكيف  اإلله،  وحدانية  وصف  يف  املعارف  أول  هو 
الفضائل واخلريات وحافظ  الوجود ومعدن  اجلود ومعطي  وفائض  املخلوقات 
مثقال  عنه  يغرب  ال  والشهادة  الغيب  وعامل  الكل  ومدبر  الدوام  ومبقي  النظام 
ذرة يف األرض وال يف السامء وأول كل يشء إبتداًء وآخر كل يشء إنتهاًء وظاهر 
كل يشء قدرة وباطن كل يشء علاًم وهو السميع العليم اللطيف اخلبري الرؤوف 
بالعباد عز شأنه وجلت قدرته وتعاىل جّده وجل ثناءه وال إله غريه تعاىل عام يقول 

الظاملون علوًا كبريًا)2(.

ويف التحقيقات العلمية احلديثة:
الكون  هذا  مكنون  عن  وبحثه  تنقيبه  من  حتقق  احليوان  علم  يف  أمريكي  »عامل 
أثبتت  وهكذا  يقول:  إذ  الوجود،  هلذا  األحد  الواجد  حقيقة  يف  القاطع  الربهان 
البحوث العلمية دون قصد أن هلذا الكون بداية: فأثبتت تلقائيًا وجود اإلله ألن 
كل يشء ذي بداية ال يمكن أن يبتدىء بذاته وال بد أن حيتاج إىل املحرك األول 

1 ـ املسيح عند اليهود والنصارى واملسلمني وحقيقة الثالوث/ ص 160/ د. عبد املنعم جربي.
2 ـ رسائل إخوان الصفا.
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اخلالق اإلله«)1(.
والوجود املراد بالوجود: مراده الثبوت والتحقق وال يصح يف العقل ثبوته وعدمه 
يف آن فكل صنٍف مزين هلم ما هم فيه إلرادة اإلله السببية لإلئتالف واالختالف 
فسبحانه من إله مدبر يف الوجود. زب  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح  رب)2(  

وكام قالزب ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  رب)3(. زب ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  رب)4(.

38 ـ نظرية املاديني: الكون مادة ال حيتاج لغري املادة:
إن وجود أي يشء يف الكون من مادة طبيعية لطبيعة طبيعتها املصادفة يف الكون 
الكائن بمحض املصادفة، واملصادفة هي الكائنة يف جعل جزئيات الطبيعة جتتمع 
أجسامًا  تصبح  حتى  بعض  من  بعضها  مؤلفة  ذرات  تكون  لكي  إرادية  بصورة 
وتتكاثر وتؤدي سائر متطلبات حياهتا ويكون هلا عقل وتفكري دون أن يكون هلا 
واألجرام  والعنارص  الطبيعية  القوى  حيث  تكوينها،  بتصوير  هلا  مبدع  مدبر  إله 
الساموية املكونة من ذرات تآلفت وألفت الطبيعة هذه الطبيعة مصادفة ملصادفة 
الواقع بالواقعة فكانت املادة... إىل أن أصبح العقل املميز فكرًا أرستقراطيًا ذات 
نفع ذايت مستقل الوهم يف نفي التأليه املكون العتبار املادة: وهي مادة من ذرات 
ال حتتاج لغري املادة، ولو هذا العقل املفكر باملادة الطبيعية وطبيعة املادة فكر لربهة 
وجيزة يف املادة اإلنسانية لعلم أن السلوك اإلنساين يف فلسفة السياسة التكوينية 

بثالثة منابع كام قاهلا أفالطون:
»رعنة ـ وعاطفة ـ ومعرفة«.  

1 ـ إدوار لوتر/ من جامعة كاليفورنيا.
2 ـ قرآن كريم آية 50 سورة طه.

3 ـ قرآن كريم آية 14 سورة امللك.
4 ـ قرآن كريم آية 34 سورة يونس.
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وملبدأ قول املادة: هي املادة من تآلف املادة باملادة فكانت املادة... وللامدة املغرورة 
اخلناسة قال اإلله:

ژ    زبKR L P O  N M L   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  رب)1(.

39 ـ نظرية اإلهليني: إستحالة تآلف اجلزئيات دون مكون
املعرفة   إىل  اإلنسان  فانطالق  باهليويل  ال  بالصورة  هو  إنام  املوجودات  اختالف 
باحلواس والعقل والربهان لذا فتآلف اجلزئيات املوجودة ذاتيًا مستحيل ومجعها 
ألن  مستحيل  املصادفة  بتأثري  احلياة  وظائف  وأداء  بالتكاثر  ليقوم  معني  بشكل 
املادة والكون والتكوين والنشىء املتحرك مشرتك يف هذا العامل من العامل الواحد 
الوجود  يف  وجودين  وعدمية  لعدم  األزيل  الواحد  املوجد  من  الوجود  ألحدية 
ومها  واحدة  حقيقة  أي  اهلل  هو  والعوامل  العوامل  هو  فاهلل  اهلل،  واملوجد  املوجود 
وجود اهلل وحقيقته كوهنا صلة ذاته بأسامئه يف غاية للعامل واالنسان لريى االنسان 

املخلوق املوجود أنه أصل وجود العامل وحقيقة صلة العامل املخلوق مع اهلل.
وابن عريب يف الفتوحات يقول)2(:

يف عامل األرواح واألبدان فانظر إىل حق اليقني وعينه 
يف كل ما يبدو من األعيان جتد الذي عنه تكّون ســره 

وجاء يف كتاب مذاهب اإلسالميني)3(:
احلركة  إن  يقال  قد  ولكن  احلركة  تشبه  أن  جيوز  »ال  اهلذيل  أيب  عند  احلركة  أن 

1 ـ قرآن حكيم سورة الرعد آية 16.
2 ـ فتوحات مكية/ حمي الدين بن عريب ج أول.

3 ـ مذاهب اإلسالميني عبد الرمحن بدوي ج أول ص 186.
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األكوان  غري  واحلركات  والسكون،  احلركة  عىل  قادر  اإلنسان  وأن  احلركة  شبه 
الشخص  هو  واالنسان  واملامسات،  األكوان  غري  السكون  وكذلك  واملامرسات 
عرض  واحلياة  احلياة،  غري  والروح  الروح،  غري  معنى  والنفس  املرئي،  الظاهر 

ٹ    ٹ   زب  تعاىل:  لقوله  احلياة  دون  النفس  مسلوب  نومه  حال  يف  واإلنسان 
ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦرب)1(.

إال أن برش بن املعتمر قال: اإلنسان جسد وروح وإهنام مجيعًا إنسان، وإن الفعال 
هو اإلنسان الذي هو جسد وروح، والنظام يقول: إن اإلنسان هو الروح ولكنها 

متداخلة للبدن متشابكة له وأن كل هذا يف كل هذا.
أجسام  من  املوجودات  اجلزئيات  وغري  اجلزئيات  املحدثات  يقول:  والباقالين 
عند  احلركة  بطالن  ودليل حدوثها هو  إىل حمدث،  فتحتاج  وجواهر: هي حمدثة 
جميء السكون وبالعكس، ألهنا لو مل تبطل عند جميء السكون لكانا موجودين يف 
اجلسم معًا ولوجب لذلك أن يكون متحركًا وساكنًا معًا وذلك مما يعلم فساده)2(.
املواد  بناء  التي تدخل يف  املواد األساسية  إن  يقول:  إذ  فاست:  أدوين  والدكتور 
من  قليلة  كميات  مع  والكربون،  واألكسوجني  اإليدروجني  هي:  العضوية 
النرتوجني والعنارص األخرى... وال بد أن جتتمع ماليني من هذه الذرات حتى 
تتكون أبسط الكائنات احلية. فإذا نظرنا إىل األنواع األخرى التي هي أكرب حجاًم 
وأشد تعقيدًا نرى أن احتامل تآلف ذراهتا عىل أساس املصادفة ال يتصوره العقل 
وال يقبله بمنطقه وحكمته وفكره السليم وال بد ألي تآلف من مؤلف حكيم قدير 

ألي ذرة من الذرات ذلك هو اهلل.

1 ـ فرقان عظيم سورة الزمر آية 42.
2 ـ املذاهب اإلسالمية ج 1 عبد الرمحن بدوي ص 601.
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40 ـ نظرية املاديني: تآلف الذرة من طبيعتها ال من خارجها؟
يرد املاديون عىل نظرية الدكتور فاست: القائلة: باستحالة تآلف الذرات الطبيعية 
فيها  ليس  خاطئة  نظرية  إهنا  يقول  احلية:  والكائنات  األجسام  منها  تتكون  التي 
بعضها  مع  ومتفاعلة  تتفاعل  ذراهتا  بكامل  العضوية  املواد  كون  قاطع؟  برهان 
بتالئم تالُؤيف طبيعي، ألن كل ذرة من ذرات الكون فيها طبيعة االحتاد املتآلف 

وجاذبية املوجود معها بحدين السالب واملوجب منذ الوجود.
ۀ   ڻۀ   ڻ   زب  اجلاللية  العزة  بقول  املخاطب  اآلدمي  املخلوق  فكر  يف  هذا 
)1( وقول: من ال ينطق عن اهلوى »األرواح جنود جمندة ما تآلف 

ہ  ہ  رب

منها اجتمع وما تناكر منها افرتق)2(.
وقال: إخوان الصفا يف قوس قزح أنه حيدث حينام يكون اهلواء مشبعًا بالرطوبة 
وال يكاد حيدث إال يف طريق النهار ويف اجلهة املقابلة ملوضع الشمس)3( وقالوا: 
املادي  الرتابط  و)حقيقة  باهليويل،  بالصورةال  هو  إنام  املوجودات:  اختالف  إن 
العضوي بني كل من عملية احلياة وعملية اإلحساس وعملية التفكري()4( ما هي 

إال يف املعرفة والنفس مع اتقان آية العلم واحلكمة يف كل صنع متقن.
الفسيولوجية  األنثوية  البرشية  الذات  أطراف  من  طرف  يف  املعرفة  وتقدم  هذا 
)ويتحكم  البلوغ  عند  بانتظام  األنثى  هبا  متر  التي  القمرية  الشهرية  الدورات  يف 
للجريب  املنبه  اهلرمون  بإفراز  تقوم  حيث  اجلنسية  الدورات  هذه  يف  الوطاء 

1 ـ قرآن عظيم آية 21 سورة زاريات.
2 ـ حديث نبوي رشيف.

3 ـ تاريخ العلوم عند العرب/ ص 234 عمر فروخ، وجاء يف/ االسامعليون بني االعتزال والتشيع 
ص 115 ـ 116.

4 ـ االسامعليون بني االعتزال والتشيع ص 115 حممد أبو جوهر.
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حتضريها  يف  واملؤنثة  املذكرة  اجلنسية  اخلاليا  وبتداخل  امللوتن،.  واهلرمون 
لالخصاب يف عملية ختلق األعراس التي تضم االنقسام االنتصايف ومتايز اخلاليا 
تتزاوج الصبغيات املتامثلة وتتبادل املادة اجلينية أثناء االنقصام االنتصايف إلكامل 

نضوجها()1(.
واملفهوم احلق يف ترابط املادة العضوية هذه؟.. ما هي إال حقيقة احلياة واالحساس 

ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   زب  القيوم  احلي  لقول  القيوم.  احلي  احلق  يف  والتفكري 
)2( فكيف يف مبدأ املادتني أن الطبيعة مادة واملادة طبيعة حية وأن احلّي كان 

ہرب

يف البدء مواتًا فكيف يصري حيًا بغري حّي قادٍر قيوم.
41 ـ نظرية: العلم باجلزئيات بني النفي واالثبات:

يقرر  فالقرآن:  باجلزئيات  النظر االسالمية: هو علم اهلل  العلم اإلهلي من وجهة 
رصاحة أن اهلل زبڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کرب)3(، وزبۉ  

ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ  رب)4(.
ذاته:  يعلم األشياء اخلارجة عن  أن اهلل  ابن سينا،  أقروا شيمة  الذين  والفالسفة 
فهي ليست خاضعة خضوع العلم اجلزئي لقيود الزمان واملكان. فاهلل مثاًل يعلم 
حدثًا ما نظري كسوف الشمس قبل حدوثه أو بعده عىل الوجه اآلين ذاته ألنه يعلم 

أصاًل سلسلة األسباب التي سينجم عنها آخر األمر.
كذلك هو يعلم فردًا من الناس كزيد أو عمرو من حيث أنه يعلم اإلنسان املطلق 
أو  العرضية  أو  اجلزئية  فالصفات  واملكان  الزمان  عوارض  عن  باالستقالل  اي 
الظروف املكانية الزمنية التي متيز وجود فرد ما عن وجود َمن عداه أحوال حسية 

3 ـ علم اجلنني الطبي النفامن/ سادلر ص 3 و 34 مرتجم.
4 ـ قرآن عظيم آية 21 سورة الذاريات.

5 ـ قرآن عظيم آية 3 سورة سبأ.
6 ـ فرقان عظيم آية 255 سورة البقرة.
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ال يمكن أن يلّم اهلل هبا ما دامت مما يعرف باحلّس ال غري.
لرشوط  بالفعل  خاضعًا  ليس  اهلل  علم  أن  إىل  رده  يف  الغزايل  حامد  أيب  ويذهب 
الزمان واملكان، ولكن ذلك ال ينفي صلته باجلزئيات التي ختضع هلذه الرشوط 
فالتغرّي الذي يلحق كيفية هذا العلم ال يستتبع تغريًا يف ذات العامل، بل يقترص عىل 

صلة علمه باملوضوع املتغري أبدًا)1(.
ولدى احلكامء املشائني)2(: يرون أنه سبحانه وتعاىل اهلل يعلم اجلزئيات بعلم غري جمانس 
لعلمنا هبا معلول للمعلوم به، فهو حمدث بحدوثه ومتغري بتغريه، وعلم اهلل سبحانه 
بالوجود عىل مقابل هذا، فإنه عّلة للمعلوم الذي هو املوجود. فمن شّبه العلمني أحدمها 

باآلخر فقد جعل ذوات املتقابالت وخواصها واحداً، وذلك غاية اجلهل.
وكيف يتوهم الغزايّل أبو حامد عىل املشائني أهنم يقولون أنه سبحانه ال يعلم بالعلم 
باجلزئيات  اإلنذارات  تتضمن  الصادقة  الرؤيا  أن  يرون  اجلزئيات؟ وهم  القديم 
احلادثة يف الزمان املستقبل؟: أي كانوا يعتربون الرؤيا الصادقة يف املنامات رضبًا 
من النبوة يكشف اهلل فيها للمشاهد أحداثًا جزئية ستحدث مستقباًل، وإن مل تكن 
األحداث اجلزئية يف علم اهلل القديم فكيف يكشفها لإلنسان يف النوم عىل شكل 
رؤيا صادقة؟ فال بّد إذن هلذه اجلزئيات أن تكون متضمنة يف علم اهلل القديم()3(.

وزعمت اجلهمية)4( أن اهلل عز وجل ال علم له وال قدرة وال حياة وال سمع وال 

1 ـ هتافت التهافت/ أيب حامد الغزايل ص 232 + تاريخ الفلسفة اإلسالمية، د. ماجد فخري ص 
.357

2 ـ املشاؤون: هم فالسفة اتبعوا هنج أرسطو كون أرسطو كان يلقي دروسه وهو يميش حول حديقة 
مدرسته.

3 ـ فصل املقال/ القايض أبو الوليد حممد بن رشد »ويف صحيح البخاري: قال سيد البرش ملسو هيلع هللا ىلص«.
 ـ الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعني جزءًا من النبوة احلديث.

4 ـ اجلهمية: مجاعة متفلسفة رئيسهم جهم بن صفوان: أنكروا االختيار وأسقطوا املسؤولية وعندهم 
اجلنة والنار تغنيان بعد دخول أهلهام حتى ال يبقى موجود سوى اهلل.
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برص له وأرادوا أن ينفوا أن اهلل تعاىل عامل قادر حي سميع بصري، فمنعهم خوف 
السيف من إظهار نفي ذلك، فأتوا بمعناه ألهنم إذا قالوا: ال علم هلل وال قدرة له، 
إنام أخذوه عن  إنه ليس بعامل وال قادر، وجب عليهم السيف، وهذا  فقد قالوا: 
الزنادقة قد قال كثري منهم: إن اهلل تعاىل ليس بعامل  الزندقة والتعطيل، ألن  أهل 
وال قادر وال حي وال سميع وال بصري، فلم تقدر املعتزلة أن تفصح بذلك، فأتت 
بمعناه، وقالت: إن اهلل عامل قادر حي سميع بصري من طريق التسمية من غري أن 

يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبرص)1(.
ويف احلقيقة الواقعة باألزل من األزل إىل ما هو حمقق ومقدر يف الزمن حتى يشاء 
ما يشاء احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم ويعلم ما بني األيدي وما خلفهم 
وال حييط بعلمه إال ملن يشاء من املصطفني أهل الفكر والعقل أولوي الذكر، وهو 
العليم العالم مالك ومليك وسميع وبصري فّعال ما يريد بام يريد باملوجود الذي 
أوجده والعدمي بعلمه املحقق يف كل يشء من كل يشء يف السموات واألرضني 
وما بينهام وما ال نعلم وهو الظاهر والباطن يف كل يشء مهام دنا وتدىل فجّل جالله 

وعظمت قدرته وجربوته وال إله إال هو اهلل يف الكليات.
42 ـ نظرية السببية الطبيعية:

يدعوه  ما  بني  االقرتان  إن  بقوله:  السببية  يف  البحث  حامد  أبو  الغزايل  يستهل 
الفالسفة سببًا وما يدعونه مسببًا ليس رضوريًا ـ فحيث نقع عىل تضّمن منطقي 
وحسب، يصح لنا التسليم برضورة االقرتان. ومن الواضح مع ذلك أن االقرتان 
الرقبة  أو جّز  النار واالحرتاق  أو حدثني خمتلفني كاملامسة  متباينني،  بني رشطني 
واملوت، ليس من هذا النوع. واالقرتان املعهود بني األحداث املتالزمة يف الطب 
أو الفلك أو الصناعات إنام هو ناتج عن فعل اهلل إذ جيمع بينهام عىل الدوام إال أنه 

1 ـ اإلبانة عن أصول الديانة: أليب احلسن األشعري ص 113 ـ 114.
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من املمكن منطقيًا أن ينفصم هذا الرباط اجلامع فتحدث املسببات ابتداء دون أي 
من أسباهبا املالبسة كام حيدث يف ما أمجع املسلمون عىل تسميته باخلوارق.

لنأخذ احلياة والنمو يف احليوان: فواضح أن احلياة وما يقرتن هبا من قوى مدركة 
وحمركة كامنة يف نطفة احليوان ليست نامجة عن الطبائع األربع )احلرارة والربودة 
والرطوبة واليبوسة( وليس األب الذي يلقي النطفة يف رحم األم هو فاعل حياة 
الولد وبرصه وسمعه )وفؤاده وحواسه( إلخ. وإنام هذا الفاعل هو املوجود األول. 
والواقع أن املحققني، من الفالسفة يقّرون أن األعراض واحلوادث التي حتصل 
وهو  الصورة  واهب  عن  تفيض  إنام  الطبيعية  واملسببات  األسباب  اقرتان  عند 
أحد املالئكة أو اجلواهر املفارقة التي تصدر عنها الصور اجلوهرية للموجودات 

الطبيعية حينام تصبح املادة مستعدة لقبوهلا.
الطبيعية  لألحداث  القصوى  األسباب  بأن  يسلمون  قد  ذلك  مع  والفالسفة 
مفارقة للامدة وينسبون مع ذلك إىل األسباب الطبيعية هتيئة املادة لتلقي فعل هذه 
األسباب. وهكذا فإذا افرتضنا أن النار ذات طبيعة ما وأن القطن ذو طبيعة أخرى 
فمن املمتنع أن حترق النار القطن تارة وال حترقه تارة أخرى ما مل تتغري طبيعة النار 
أو تتبدل طبيعة القطن)1(. ويرصح ابن سينا بأن واهب الصورة العقل الفّعال، أو 

آخر العقول املفارقة التي تفيض عن األول)2(.
43 ـ نظرية: السببية القصوى إرادة إهلية؟

ويعلل نظرية السببية القصوى بأهنا إرادة إهلية بقوله: إن املبادىء أو العلل املفارقة  
بحكم  بل  الفالسفة:  يزعم  كام  السببية  الرضورة  بحكم  تفعل  اإلهلية، ال  السيام 
اهلل االحرتاق يف بعض األحوال دون  أن حيدث  منطقيًا  املمكن  لذا من  اإلرادة، 

1ـ  2ـ   هتافت التهافت/ الغزايل أيب حامد ص 276ـ  281ـ  285 نقاًل من تاريخ الفلسفة اإلسالمية/ 
د: ماجد فخري ص 359 ـ 361.
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البعض اآلخر. وقد يعرتض املرء عىل ذلك بأن كل يشء بحسب هذا اإلفرتاض 
يصبح ممكنًا، فتمتنع معرفة أي يشء يقينًا، ما مل يشأ اهلل أن يمدنا مبارشة باملعرفة 
املرادفة للفعل. مثال ذلك قد نتخيل رجاًل يتطلع إىل مشهد غريب: نريان مشتعلة 
وسباع ضارية وجنود مدججة بالسالح وهو ال يرى منها شيئًا ألن اهلل مل خيلق له 
الرؤية آنذاك، أو قد نرتك كتابًا يف البيت، فإذا عدنا وجدناه قد انقلب غالمًا أو 
حيوانًا والغالم قد انقلب كلبًا وهكذا... فاهلل قادر عىل خلق ما يشاء عىل الوجه 

الذي يريده دون أن يكون ملزمًا بأي سياق سببي أو غري سببي.
وجواب الغزايل عىل هذا االعرتاض: أن هذه املحاالت كانت ممكنة لو مل خيلق اهلل 

فيام العلم املرادف هلذه األحداث أو العلم بأهنا ممكنة.
واهلل قد خلق لنا العلم بأن هذه األحداث ممكنة، ألهنا واقعة ال حمالة فأمكن إذن 
أن تكون وأن ال تكون، واستمرار العادة هبا مرة بعد أخرى يرسخ  أذهاننا جرياهنا 
بقوى حديثة  أو رجل عادي يتصف  لنبي  أنه جيوز  إال  املاضية.  العادة  عىل وفق 
الطبيعة  سياق  عن  بذلك  فتخرج  العادة  خالف  عىل  بوقوعها  يتكهن  أن  خارقة 
يزول  وهكذا  املطلوب  العلم  العارف  هذا  ذهن  يف  اهلل  خيلق  األحوال  تلك  ويف 

اإلشكال)1(.
44 ـ نظرية العقل املعجزات ال تعارض السببية:

إن معرفة تسابق األحداث تتوقف عادة عىل حدوثها بالفعل. ونحن إذ ال ننكر أن 
بعض العنارص، كالنار مثاًل: تتصف بخواص معينة كالقدرة عىل إحراق القطن 
ال نمنع منطقيًا أن يمسك اهلل أو مالئكته تلك القدرة بحيث ال حتدث احرتاقًا يف 
القطن أو أن خيلق يف القطن القدرة عىل مقاومة االحرتاق، وهكذا يمكن تعليل 

1 ـ هتافت التهافت/ الغزايل أيب حامد ص 276 ـ 281 ـ 285 نقاًل من تاريخ الفلسفة اإلسالمية/ 
د: ماجد فخري ص 359 ـ 361.
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القرآن، كإحياء املسيح للموتى وقلب موسى للعصا  الواردة يف  تلك املعجزات 
لسياق  عنت  دون  اخلارقة  أهدافه  اهلل  حيقق  قد  أو  مقبوالً.  منطقيًا  تعلياًل  ثعبانًا 
قابلة  فاملادة  اجتزائه.  أو  السياق  هذا  اختصار  سبيل  عىل  بل  الطبيعية  األحداث 
حيدث  احليوان  فتولد  املتضادة.  الصور  لشتى  املشائني  الفالسفة  قول  بحسب 
عندهم وفقًا لسلسلة من التغيريات التي تنتهي بوالدة احليوان: فالرتاب يتحول 
إىل نبات والنبات عند أكل احليوان له يتحول إىل دم والدم إىل منّي فإذا انصب يف 
الرحم خيلق حيوانًا وهذا حاصل بحكم العادة يف زمان متطاول فليس من املمتنع 
أن يدير اهلل املادة يف هذه األطوار يف زمن أقل مما جرت العادة عليه ثم يف زمن أقل 

من ذلك وهكذا دواليك حتى تبلغ اللحظة الواحدة وهذا ما ندعوه معجزة)1(.
بقابلية  النبات مرتبط  أو  بأن تولد احليوان  أنفسهم يسّلمون  الفالسفة  واحلق إن 
املادة لدى حصول االستعداد فيها حتت تأثري القراءة الفلكية واختالف حركاهتا 
لتلقي الصور التي تفيض عن العقل الفعال أو واهب الصورة كام رأينا وعىل هذا 
األساس تصبح أغرب األحداث ممكنة، وأعجب الظواهر التي ندعوها معجزات 

قابلة للتصديق)2(.
45 ـ نظرية الفكر: عقل اإلنسان السليم ينفي الصدف:

العقل: أداة للمعرفة وهو قاعدة إنطالق اإلنسان إىل املعرفة بتحقق حتقيقي برهاين 
الفّعال  العقل  إىل  باجلوهر  الذي أوصله  اليقني  بقوة  املوجود  الوجود من  مدرك 
أرسار  بإدراك  ُخلق  ما  علم  العامل  الفعال  العقل  يف  الكامل  وأن  الكيل،  وبالعلم 
الكون وما فيه مكون من املكون اخلالق العظيم كيفام شاء وال حمل للصدفة يف هذا 
الكون العظيم من املقتدر الذي ال حييط أحد بعلمه إال ملن يشاء وبكيفية التكوين.

1 ـ تاريخ الفلسفة اإلسالمية/ د: ماجد فخري ص 361.
2 ـ تاريخ الفلسفة اإلسالمية/ د: ماجد فخري ص 361 ـ 362.
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وحكم العقل: ينحرص يف ثالثة أقسام:
: )وهو( ما ال يتصوره يف العقل عدمه. 1 ـ الوجوب 

: )وهي( ما ال يتصوره يف العقل وجوده. 2 ـ االستحالة 
: )وهو( ما يصح يف العقل وجوده وعدمه. 3 ـ اجلواز 

والدليل العقيل والنقيل: )هو( الدال كل منهام عىل ثبوت الوحدانية)1(.
والعاقل الكامل العقل الذي فاض فيه ومنه سمو املعرفة وبحر اجلهالة.

غضب  من  اخللود  آفات  من  وسالمة  احلق  بنور  ابتهاج  العقلية  املعرفة  واتقان 
املنفرد بإجياد الكائنات كلها.

للمعرفة  بعد جوجلة عقله وسموه  الثراء  نعيم  القائم يف  امللك  ابن  األمري  فبوذا 
والتحقق، وملا رأى أن الكون بام فيه ليس صدفة فرفض عقله الصدفة ورحل إىل 
املعرفة ومكنوهنا يف املوجود املنظور ومن خلق القوى، واملخالفة لقوى املخلوقني 
هودج  جب  يف  العمل  السليم  للعقل  أتاحت  التي  القوي،  قوى  من  املسريين 
العقلية املوحدة، يف حقيقة الوجود من الواجد األحد)2(. الفرد الصمد له امللك 

وهو املليك ال سلطان إال سلطانه بكل ما هو كائن.
وهل يعقل أن العقل الكامل السامي املميز اخلايل من االرضاب والعلل أن يؤمن 

ڻ   زب  التكوين  الدقيقة  نفسه  يف  ينظر  ال  وهو  طبيعية  مادية  صدفة  التكوين  يف 
)3(. ويف العلم القليل علم األعضاء الدالة داللة يقينية 

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  رب

قاطعة عىل مكون أزيل قديم قدم األزل الالهنائي يف األزل ألن يف االنسان وسائر 
احليوان املخلوق أعضاء متكاملة الصنع بديعة بأحسن تقويم وليست صدفة وال 

1 ـ حاشية حممد الدسوقي عىل رشح أم الرباهني/ حممد السنويس ص 30 ـ 31.
2 ـ املسيح عند اليهود والنصارى واملسلمني وحقيقة الثالوث/ ص 258/ د. عبد املنعم جربي.

3 ـ فرقان عظيم آية 21 سورة الذاريات.
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عظمة  يف  واملتداخل  التآلف  الغريب  بالكون  والتكوين  اخللق  يف  للصدفة  حمل 
العرف  )بخاليا  البرشي  الترشيح  علم  يف  املفكر  العقل  نظر  وجدالً  الصنع، 
العصبي اهلام للنامء القحفي الوجهي ألهنا تسهم يف تشكيل العديد من البنى يف 
اجلمجمة  قبو  األمامي من  الوجه واجلزء  الناحية. وهي تشكل مجيع عظام  هذه 
العقد  أيضًا يف  الوجهية، وتسهم  العضالت  إطراز  يعطي  الذي  الضام  والنسيج 
العصبية القحفية والسحايا واألدمة. واألرومات السنية وسدى الغدد املشتقة من 
اجليبات البلعومية واضافة لذلك هتاجر خاليا العرف من ناحية الدماغ املؤخر يف 
الطيات العصبية إىل الناحية البطنانية لتسهم يف فصل الناحية املخروطية اجلذعية 
من القلب إىل األوعية األهبرّية والرثوية وبسوء احلظ يبدو أن خاليا العرف رسيعة 
التأثري بعدد من املركبات بام يف ذلك الكحول والريتينويدات ربام بسبب عوزها 
ألنزيامت الكاتاالز والسوبر أوكسيد ديسموتاز التي تكنس اجلذور احلرة حيصل 
العديد من العيوب القحفية الوجهية بسبب أذيات عىل اخلاليا العرفية ويمكن أن 

تتصاحب مع شذوذات قلبية بسبب مشاركة هذه اخلاليا يف ختلق القلب)1(.
ومن التكوين البرشي األذن )فصغر صيوان األذن يتضمن عيوب األذن الظاهرة 
حتدث  انعدامها.  أي  اإلذن  غياب  إىل  التشكل  تامة  صغرية  أذن  من  ترتاوح  التي 
عيوب أخرى يف 20 % إىل 40 % من األطفال املصابني بصغر الصيوان و/ أو غياب 
األذن وتتضمن طيفًا عينيًا أذنيًا فقريا )صغر اجلسم وشق الوجه ويمكن للعيوب 
القحفية الوجهية فيها أن تكون غري متناظرة. وملا كانت األذن الظاهرة مشتقة من 
بروزات عىل القوسني البلعومني األولني، التي تتشكل بمعظمها من خاليا العرف 

العصبي فهذه املجموعة اخللوية تؤدي دورًا يف معظم تشوهات األذن()2(.

3 ـ علم اجلنني الطبي النفامن/ت. وسادلر مرتجم عن األصل اإلنكليزي ص 592.
1 ـ علم اجلنني الطبي النفامن/ ت وسادلر مرتجم عن األصل اإلنكليزي ص 592.



173

إذن فمن املسلم به أنه ال أحد حييط بكيفية التكوين علاًم وحتلياًل وأن احتامل خلق 
قابل  وغري  قطعًا  مرفوض  الطبيعية  الطاقات  أو  املادة  من  احلية  املخلوقات  أي 
للتصديق، ومن ذلك ال مناص وال مهرب عن اإلقرار بوجود قوة قادرة خالقة 
وراء املادة ختلق احلياة واملوت بعلم وحكمة أال وهي: احلي القيوم اهلل مكون ما 

هو كائن.
46 ـ نظرية املاديني: العلم ال ينفي وجود املصادفة:

إن املنطق علم وعلوم وهو آلة يمكن أن نحسن استخدامها أو نيسء استخدامها 
الناس استعامل هذه اآللة إما لفهم أو جهل، وااللة هذه فيها  وال يستطيع مجيع 
ملموس  هو  ما  بكل  املعرفة  مصدر  والعلم  والعلم،  واملوعظة  واحلكمة  اجلدل 

ومنظور يف الكون.
الذي علم االنسان ما مل يعلم وأراه اآلية الكربى يف  الغيوب  والعلم: من عالم 

نفسه، وكل يشء أراه احلق وُيرى للمرة األوىل فهو صدفة للناظر العامل
والعلم: بحث وحتقيق ملعرفة احلقيقة الوجودية من املوجد.

والعلم: باملوجود مطرقة للفنون الفكرية.
والعلم: باليشء علم اليشء باليشء.

والعلم: نفوذ وقدرة.
والعلم: ذوق ونور وسلطان.

والعلم: حدث وارتقاء وسمو.
واملادة يف علم املاديني طبيعية وهي مصدر الكون وأن النظريات والقوانني الكونية 
صدرت وظهرت عن املصادفات يف اطار التاريخ الكوين وتطوراته املتعاقبة، فأية 
ظاهرة كانت تستطيع يف رشوط معينة استبدال شكل وجودها واإلنتقال والتحول 
إىل ظاهرة أخرى. ومفهوم هذه النظرية ليس ثمة حاجة إىل مؤثر ومنظم لقوانني 

الكون خارج عن الطبيعة.
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47 ـ نظرية اإلهليني: املادة حتتاج إىل خالق حكيم ألجزائها:
قادر،  البدء مواتًا فكيف يصري بغري حّي  النظرية: أن احلي كان يف  خالصة هذه 

ووحدة الوجود »آنية اهلل أي وجوده وهي:
: اآلنيات أول 
: اهلويات وآخر 

وظاهر الكائنات
وباطن األبديات

وال حّي عىل احلقيقة إال اهلل
وال واحد عىل التحقيق إال اهلل احلق

وهو احلق والكل واهلو هو)1(
زب  جخ  حخ  مخ      جس  حس   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   لقوله تعاىل 

ڀ  ڀ  ڀ   رب )2(.
احلي  من  هو  االطالق  عىل  موجود  أي  أن  العقلية  للحقيقة  السامي  املنطق  ويف 

القادر يف كل جزء من ذرات الكون، واهلل هو وحده الفاعل احلق.
جلميع  )علة  وهي:  معلولة؟  تكون  أن  ينبغي  خملوق  جزء  أي  من  ذرة  وأي 
قبل وجودها مل  نفسها،؟ وهذا حمال ألهنا  أهنا علة  بدٌء من  املعلوالت، ومل يكن 
تكن شيئًا، وهي يف هذه احلال ال تستطيع أن تسبغ الوجود عىل نفسها وال عىل أي 

يشء آخر()3(.
وكذلك العقل الذي ينطوي عىل حركة ما يف النفس، وعىل نوع من التعدد يقابل 

1 ـ رسائل ابن سبعني: ص 7 تصدير عام عبد الرمحن بدوي.
2 ـ فرقان عظيم سورة طه آية 51 ـ 52.

3 ـ تاريخ الفلسفة االسالمية/ ماجد فخري ص 138 ـ 139.
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فإنه هو اآلخر ال يمكن أن يكون املوجود  الكليات مجيعًا،  طاقته عىل استيعاب 
األول. وعليه فمحال أن يكون هذا املوجود نفسًا أو عقاًل)1(.

إذن اخللق املوجود املخلوق من ال يشء يف علم اهلل: هو اخراج األشياء إىل حيز 
الوجود من العدم، وهذا من املؤلف احلكيم اهلل فيام يشاء بخلقه وإجياده اليشء 
بأحسن تقويم متآلفًا مع طبائع األركان املناسبة لطبيعة اليشء لتكون علة يف جمال 

االجياد الكوين فتبارك اهلل أحسن اخلالقني.
48 ـ نظرية املاديني: عنارص املادة متتزج تلقائيًا؟

املوجود  يف  العقل  عن  يصدر  وما  بذاته  يفكر  الفكر  أن  الربهان  الربهان  ُيعرف 
الصادرة عن  العلوم واملواد  إدراك موجده وذاته، وما هو مدرك من  الكائن إال 
املوجد بطريقة جيدة التنظيم ببهاء الكامل الفائق يف الكون، وهذا الكون اخلالق 
يف كامله بحكمة لبلوغ الفكر احلقيقة اإلهلية املدركة من املواد املادية املنبثقة من عامل 
األرض الواقعة حتت عامل األجرام الساموية ـ وعامل اإلنسان املادي بذاته الذي هو 
صورة مصغرة عن الكون... يثبت يف تقدم ترشيح العني أهنا تتألف من الطبقات 

التالية:
1 ـ بياض العني: وهو الطبقة الصلبة البيضاء الكثيفة حتمي العني وتشكل مخسة 

أسداس الطبقة اخلارجية وعليها ترتكز العضالت املحركة للعني.
اخلارجية  الطبقة  سدس  وتشكل  العني  أمام  الشفافة  الطبقة  وهي  القرنية:  ـ   2

وعربها متر األشعة الضوئية إىل داخل العني.
للعني ويف مركزه  لونًا  يعطي  الذي  امللون  الدائري  القزحية: وهي احلجاب  ـ   3

ثقب دائري يسمى احلدقة.

1  ـ تاريخ الفلسفة االسالمية/ ماجد فخري ص 138 ـ 139.
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4 ـ احلدقة: وهو الثقب الدائري املوجود يف مركز القزحية ويتغري قطره حسب 
كمية األشعة الضوئية الداخلة للعني.

5ـ  اجلسم اهلديب: وهو عضلة دائرية خلف القزحية وحتيط بالعدسة وله وظيفتان:
أ ـ إفراز سائل مائي يغذي العني ويسمى اخللط املائي.

ب ـ تغيري حتدب العدسة وهو ما يسمى املطابقة.
6 ـ اجلسم البلوري )العدسة(: يقع هذا اجلسم مبارشة خلف القزحية وهو يشبه 
تركيز األشعة  اللون وظيفته األساسية  بيضوي وهو شفاف  العدسة وذو شكل 

الضوئية التي تدخل العني عىل الشبكية.
الزجاجي: وهو مادة هالمية شفافة متأل معظم جوف العني لتحافظ  7 ـ اخللط 

عىل قوامها وتساهم يف تغذية العدسة والشبكية.
8 ـ املشيمة: وهي طبقة مؤلفة من أوعية دموية وظيفتها تغذية الشبكية والصلبة.

الرؤية  عن  واملسؤولة  العني  يف  احلساسة  العصبية  الطبقة  وهي  الشبكية:  ـ   9
حيث تنتقل النبضات العصبية منها إىل العصب البرصي ثم إىل الدماغ حيث تتم 
الرؤية)1(؟. فهل يعقل العقل املفكر السامي أن هذا الرتكيب املادي املرتاتب تراتبًا 
دقيقًا منتظاًم بإحكام: هو علم سائر املوجودات الطبيعية طبيعة مادية تتحد تلقائيًا 
من غري حاجة إىل قوة ما فوق الطبيعة من خارجها بينها: كال ثم كال لو تعلمون 
أهيا املاديون علم اليقني: أن العلم والربهان املنطقي واملنظور املادي واملحسوس 
ما هو خيال ينطوي عىل طبيعة تالئم الطبائع: بل غاية مدبر حكيم خالق عظيم 
جبار بأحسن تقويم يف تالؤم واحتاد تراتبي بني أقسام املادة التي يصعب اندماجها 
واحتادها مع بعضها يف تركيب كامهلا ودقتها وحسن مجاهلا تلقائيًا..! فاهلل الواحد يف 
العوامل املتصف باحلكمة واإلرادة املطلقة الفعالة بتدبر اإلبداع يف علم املوجودات 

1 ـ السلسلة العينية امليرّسة/ رقم 2/ ص 2 ـ 5.
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املؤلف بني طبائعها لغاية تكوينيه لتكون علة اإلجياد، وليس من املعقول أن نرتك 
العلم والربهان ونسعى وراء غيب احلقائق واخليال فتبارك اهلل أحسن اخلالقني.

49 ـ نظرية اإلهليني: جهاز الدماغ يدل عىل استحالة الصدفة:
جهاز الدماغ: قوى مدركة وحمركة كامنة من نطفة احليوان، وهو مادة من خاليا 

مكونة األعصاب.
والدماغ هذا يتألف من:

الدماغ املقدم  
الدماغ املتوسط  

الدماغ املؤخر  
وعندما يصبح اجلنني بعمر مخسة أسابيع: يكون الدماغ املقدم مؤلفًا من جزئني 

مها:
الكرة  نصفا  مها  جانبني  وجيبني  متوسط  جزء  من  املؤلف  االنتهائي:  الدماغ  ـ  أ 

املخية البدائيان.
ب ـ الدماغ البيني ـ الذي يتميز بانتبات احلويصلني البرصيني ـ وهناك تلم عميق 

هو برزخ الدماغ املؤخر الذي يفصل الدماغ املتوسط عن الدماغ املؤخر.
والدماغ املؤخر: تتألف من جزئني مها:

أ ـ الدماغ التايل: الذي يشكل فيام بعد اجلرس واملخيخ.
بالثنية  البصيل(   + )التايل  اجلزئني  هذين  بني  احلّد  ُيوَسُم  البصيل:  الدماغ  ـ  ب 

اجلرسية.
هذا وإن جوف الدماغ املؤخر هو: البطني الرابع.

وجوف الدماغ البيني هو: البطني الثالث
أما جوفا نصفي الكرة املخية: فهام: البطينان اجلانبيان.

والنخاع: هو الطبقات العصبية الظهارية ـ الّردائية ـ واهلامشية.



178

يتألف جدار األنبوب العصبي املنغلق من خاليا عصبية ظهارية متتد هذه اخلاليا 
عىل كامل ثخانة اجلدار وتشكل ظهارة مطبقة كاذبة ثخينة.

وهناك مركبات اتصالية تصل بينها عند اللمعة.
انغالق  بعد  ومبارشة  العصبي  التلم  مرحلة  خالل  برسعة  تنقسم  هذه  واخلاليا 
الطبقة  بمجموعها  الظهارية مشكلة  العصبية  اخلاليا  املزيد من  منتجة  األنبوب، 
العصبية الظهارية، وعندها تبدأ اخلاليا العصبية الظهارية بإنشاء نمط خلوي آخر 
التلوين،  يتميز بوجود نواة مدورة كبرية ذات بالسام نووية شاحبة ونووية قامتة 
املنطقة  وهي  الردائية:  الطبقة  تشكل  التي  البدائية  العصبية  اخلاليا  هي  وهذه 

املحيطة بالطبقة العصبية الظهارية.
والطبقة الردائية التي تشكل فيام بعد املادة السنجابية للنخاع.

تنشأ  عصبية  أليافًا  اهلامشية،  الطبقة  )أي  النخاع  يف  اخلارجية  الطبقة  وحتتوي 
األلياف  يف  امليالني  لتكون  وكنتيجة  الردائية،  الطبقة  يف  العصبية  األرومات  من 

العصبية، تأخذ هذه الطبقة اللون األبيض ولذا تدعى املادة البيضاء للنخاع()1(.
املنبهات مبارشة  الرئييس يف استقبال  الدماغ  الدنيا ينحرص عمل  الفقاريات  ويف 

من أعضاء احلواس ويف إجراء تعديالت أوتوماتية هلذه املنبهات.
املخ،  وهو  الدماغ  من  جديد  قسم  لنا  يظهر  الربمائية  احليوانات  مستوى  ويف 

ويتخصص هذا يف ردود فعل أشد تعقيدًا وأكثر انتقاء.
وبتدرجنا يف سلم التطور يزداد املخ حجاًم بالنسبة ألجزاء الدماغ األخرى.

وتبعًا هلذا يزداد تسلمه وظيفة توجيه الفرد أكثر فأكثر.
ويف الرئيسات، وال سيام يف االنسان يطغى املخ متاما عىل بقية الدماغ فيرشف عىل 
كالتنفس  البسيطة  الرضورية  النشاطات  بعض  باستثناء  احلي  الكائن  نشاطات 

1 ـ علم اجلنني الطبي النفامن ص 514 ـ 521.
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والبلع وتغيري حجم إنسان العني)1(.
واملخ هو العضو الفعال يف التأثريات النفسية واجلسدية والدافع للتعلم يف كل ما 
هو منظور يف السموات واألرض والواقع، وهو املحرك لكل املنبهات وهذا ما 

ندعوه الفكر.
وهنا يثبت العلم يف األبحاث حول هذا الرتكيب إدراك العقل املفكر عظمة هذا 
التنظيم املرتاتب الدقيق أنه من القدير املقتدر وراء هذه األعصاب الدقيقة، وعجزت 
الصدفة عن ترتيبها وتنظيمها وال يمكن أن تقبل الصدفة بوجود صدفة طبيعية فهي 
عن ترتيب الكون وتنظيم أحداثه أعجز، فالعقل بتكوينه يدل عىل استحالة الصدفة.

50 ـ نظرية املاديني وحدة العامل؟
يقول: املاديون: كثريًا من الناس الذين ال ينكرون أن الطبيعة املحيطة بنا موجودة 

ہ   زب  العزيز:  لقول  وصدقًا  حقًا  وهذا  عنا  ومستقلة  وعينا  خارج  حقيقيًا 
ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  رب)2(. إلنذار القوم املادي 
مع التأكيد عىل اإليامن بعامل آخر غري مادي أال وهو عامل األرواح.. أي عامل العقل 

األسمى واإلرادة العليا...
واهلل خياطب عبيده بقوله الكريم زب ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
تكوينًا  أوجدناكم  أي  رب)3(  ڌڎ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ  
وهديناكم الفكر لتتعرفوا عىل ما حولكم من مواد وموجودات حمسوسة ومنظورة 
أعلمكم  اإلله:  عند  وأصفاكم  وأميزكم  أسامكم  وإن  ومنظورة  حمسوسة  وغري 

1 ـ دراسة اإلنسان/ ص 91 رالف لنتون.
2 ـ فرقان عظيم آية 36 ـ 37 سورة ياسني.

3 ـ فرقان عظيم آية 13 سورة احلجرات.
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موجود  هو  ما  املوجدة  الواجدة  اإلهلية  بالذات  يقينيًا  حتقيقًا  وأدقكم  وأتقاكم 
وكائن يف الكائنات.

واهلدف من خلق الكون وتكوينه بام فيه: هو التعرف عىل العظمة يف وحدة اخلالق 
التكوين  مراحل  مجيع  وأن  املميت،  املحيي  هو  وأنه  وتوحيده  لعبادته  بمخلوقه 

وحدة العامل يف سمو التكوين املتكامل املتفاعل متحدًا يف اإلحياء واملامت.
والعامل املادي احلقيقي الذي هو عاملنا وعامل فكرنا وتقديرنا وحواسنا، هو العامل 

الوحيد املوجود واقعيًا فكريا ً علميًا  نظريًا حمسوسًا.
وبعض الفالسفة دحضوا وجود عامل آخر غري عامل املادة، وحاولوا اثبات وحدة 

العامل منطلقني:
1 ـ إما من التأكيد بأن العامل واحد، ألنا نتصوره واحدًا

2 ـ وإما من التأكيد بأن العامل واحد ألنه موجود
3 ـ وإن القوة التي تدفع مجيع األجسام املتحررة إىل السقوط عىل األرض، هي 
من حيث طبيعتها ذات القوة التي تسري القمر حول األرض والكواكب األخرى 

بام فيها األرض حول الشمس.
4 ـ إن أجسام الكون الالهنائي مرتبطة فيام بينها بتأثري مادي متبادل جوهريًا ال 
يعرف أي متييز بني عامل األرض وعامل السامء. وهبذا يثبتون وحدة العامل الطبيعي 

دون املوجود الواحد األحد أحسن اخلالقني.
ومن عامل األرض أن مجيع الكائنات البرشية تنتمي إىل نوع واحد ببينة واحدة قوية 

دامغة، فسبحان من زبەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ۇئ   رب)1(. زب ٿ  ٿ  ٿ   
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  رب)2(.

1 ـ فرقان عظيم آية 2 سورة الفرقان.
2 ـ قرآن عظيم آية 17 سورة النحل.
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51 ـ نظرية اإلهليني: نفي وجود عامل آخر ينفي قيام الدينونة:
العقلية  الطبيعة  وراء  ما  آخر  عامل  وجود  فكرة  واسقاط  نفي  إن  قالوا:  اإلهليون 
البرشية مغاير للعامل املادي الوجودي، ال يقره منطق العقل املفكر الباحث املحقق 
وإنه ال بد من وجود عامل آخر ما يسمى روحاين أو هيويل ال ماهية لذاته وهو من 
علم اإلله وصنيعه سابق لوجود املادة الطبيعية يف علم الذات البرشية التي يطلق 

عليها العقل عامل العقل بل عامل الصفاء والصفاء الروحي.
العامل  تفسري  قادر عىل  اجلنينية،  احلالة  اإلنسان يف  اإلنسان عىل عكس  واإلنسان 
هلا  ومجل  مفردات  وإنام  ذاهتا،  إىل  تشري  أيقونات  ليست  فاللغة  والنصوص، 
قواعدها وهو للسبب نفسه قادر عىل التواصل مع اآلخرين، ومن ثم قادر عىل 
جتاوز ذاته والتحرك مع اآلخرين داخل احلدود التارخيية واالجتامعية واحلضارية 
التي تشكل حيزنا االنساين الذي حتقق فيه جوهرنا اإلنساين. فهو إنسان فرد له 

قصته الصغرية، ولكنها صدى لإلنسانية املشرتكة وللقصة اإلنسانية الكربى)1(.
والنظم احللولية الروحية واملادية نظم مغلقة تفيض إىل هناية التاريخ.

ففي وحدة الوجود الروحية حيل اإلله يف الطبيعة ويف اإلنسان فيستوعبها يف ذاته 
ويصبح كل يشء تعبريًا عن اإلله وجتسيدًا له وال موجود إال هو، فينتهي التاريخ 

ويلغى الزمان ويتحول.
أما يف إطار وحدة الوجود املادية، فإن اإلله حيل يف اإلنسان والطبيعة ويستوعب 
فيهام ويصبح ال وجود له إال من خالهلام، ثم تعاد تسميته ليصبح قانون احلركة 
الظواهر  ذلك  ومن  يشء  كل  هلا  ُيرد  التي  املادة،  قوانني  أو  الرضورة،  قانون  أو 
التي  املعرفة  إىل  يصل  القوانني  هذه  يعرف  ومن  هي.  إال  موجود  وال  اإلنسانية 
التاريخ  بدء  والزمان ويف  اإلنساين  التاريخ  إهناء  العامل ويف  التحكم يف  من  متكنه 

1 ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ ص 81/ عبد الوهاب املسريي.
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الطبيعي وتأسيس الفردوس األريض.
فكأن وحدة الوجود الروحية تتحول من خالل إعادة التسمية إىل وحدة وجود 
ومعادية  حوله  من  الطبيعية  املادة  عامل  عن  والستقالله  لإلنسان  معادية  مادية 

للتاريخ جمال حرية اإلنسان وساحة نجاحه وفشله.
هناية  األخرى  هي  املادية؛  الوجود  وحدة  حول  تدور  التي  النظم  وتضع  )هذا( 
الطبيعي  إطار  يف  واالنساين  واالجتامعي  التارخيي  يفرس  البداية  فمن  للتاريخ، 

املادي، ويرّد كل يشء إىل الطبيعة/ املادة)1(.
واإلهليون ال يريدون بإثبات الصانع: إبطال قانون العلية واملعلولية العام، وإثبات 
اإلتفاق والصدفة يف الوجود أو ترشيك الصانع مع العلل الطبيعية وإسناد بعض 
إثبات علة يف طول علة، وعامل  مرادهم  بل  إليها،  اآلخر  والبعض  إليه  األمور 
معنوي فوق العوامل الطبيعية وإسنادًا لتأثري إىل كلتا العلتني، لكن بالرتتيب أوالً 

وثانيًا نظري الكتابة املنسوبة إىل االنسان ويده)2(.
واملاديون حللوا بأن اعتقاد اإلهليني بوجود العلة العليا جزء من عامل املادة وداخٌل 
اخلالق  اهلل  بوجود  نعتقد  أو  املادية،  العلل  بوجود  نعتقد  إما  قالوا:  ولذلك  فيه، 
املصور بإبداع وأحسن تقويم يف ما هو كائن وسيكون كيفام شاء وأراد وله األوىل 

واآلخرة وهو املقدر زب ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ليميز  املؤمنني  عباده  اختبار  القدير  اجلليل  حكمة  وشاءت  رب)3(،  ڦ   ڤ  

اخلبيث من الطيب فيكاىفء املحسن إلحسانه ويعاقب امليسء إلساءته.
فاملحسن بجنات زب     ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  رب)4(.

1 ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ ص 330/ عبد الوهاب املسريي.
2 ـ تفسري امليزان جزء 3 ص 183/ الطباطبائي.

3 ـ قرآن عظيم آية 37 سورة ق.
4 ـ قرآن عظيم آية 71 سورة الزخرف.



183

لشدهتا  األبدان  هبا  وتلظ  األنفس  منها  تقشعر  حامية  قاسية  جهنم  بنار  وامليسء 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   زب
ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
النهاية  )مشبهًا  العادل  املادي  اإلحلادي  الشيوعي  املجتمع  عرب  وقد   .)1( رب ڄ
أن  أخرج  والطرباين  املعارضني()2(  باب  يطرق  رسي  بوليس  بأنه  التاريخ  هناية 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )أخوف ما أخاف عليكم زلة عامل، وجدال منافق يف القرآن ودنيا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   زب  قال..  كام  أو  األعناق()3(  تقطع 
پ          پڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  رب)4(. فإذا اجته العبد بعمله 
املادة  قيود  من  وحترر  العقل  بعامل  حلق  اإلهلي  التوفيق  وساعده  العقل  عامل  نحو 

ومشقة هذه احلياة الزائلة إىل حياة أفضل يف دار الكرامة بكرامة الرمحن الرحيم.
فاحلياة واملوت يف اجلسم اإلنساين إذ متوت خلية وتولد خلية أخرى إذ اخللية التي 
فاملوت  وقت...  يف  واملوت  احلياة  جتتمع  فال  آخر،  وقت  يف  متوت  اآلن  ولدت 
واحلياة، واحلياة واملوت يثبتان وجود عامل آخر فيه قيام وإحياء يف برزخ البقاء.. 

لقوله تعاىل: زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  رب)5(.
واملتحققون الباحثون هم أصحاب السمو لقوله تعاىل زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ   پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

1 ـ قرآن عظيم آية 2 سورة احلج.
2 ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ص 35 جملد )1( جزء 4 عبد الوهاب املسريي.

3 ـ حديث نبوي رشيف/ أخرجه الطرباين.
4 ـ قرآن كريم آية 1 سورة األنعام.

5  ـ فرقان عظيم آية 33 ـ 35 سورة ياسني.
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ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  رب)1(.

زب  گ  ڳ  ڳ      ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   املعاندون يف  الضالون  أهيا  وأنتم 
ڱ  ڱ      ں  ں  رب)2(.

ومن هنا يتبني أن احلي القيوم موجد املوجود املحي املميت موجود أزيل مل يسبق 
وله  متعة  من  فيها  وما  احلياة  له  حلظة،  الوجود  عنه  ينفك  ومل  عدم  أي  وجوده 

گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ    ڈ      ڈ   زب  واملحاسبة  النهاية 
ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ    ڳ   گ    گ   گ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  رب)3(.
ألن  مساعدة  أرضية  كان  بل  وحماسبته  اإلله  فكرة  إبتداع  وراء  يكن  مل   واجلهل 
ما  بسبب  جهل  ال  حيث  األسباب  كشف  باجتاه  ويتحرك  البرشي  العقل  ينشط 
اكتسبه العلم وأكسبه من العلل الطبيعية وال خوف بسبب تقدم العلوم احلديثة 
مادي  جوهر  جوهرين  من  مركب  اإلنسان  ألن  الطبيعة.  حوادث  أكثر  عىل 
وجوهر روحاين؛ فإذا عمل عماًل يتناسب مع عمل عامل العقل ترقى إىل كوكب 
أرقى وأفضل من كوكب األرض وعامله ثقافة وكامالً وحياة ثم تركب روحه يف 
صورة من جوهر مناسب مع روحه وحياته يف ذلك الكوكب )الربزخ( الذي نقل 

إليه ليعيش فيه مع عامله الروحاين عيشة أبدية خالدة لقوله تعاىل: زب ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  رب)4(.

1 ـ فرقان عظيم آية 55 ـ 58 سورة ياسني.

2 ـ فرقان عظيم آية 63 ـ 64 سورة ياسني.

3 ـ فرقان عظيم آية 77 ـ 79 سورة ياسني.
4 ـ فرقان عظيم آية 61 سورة الواقعة.
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52 ـ نظرية املاديني: احلقائق تعرف باحلس واملشاهدة؟
وأسباب  باحلقائق  اجلاهل  اإلنسان  أي  املادي  االنسان  هو  الطبيعي  اإلنسان 
إال  عليها  يتعرف  وال  الطبيعة  يف  الكامنة  املرجعية  إطار  يف  يدور  ألنه  احلوادث 
والعلوم  احلواس  تدركه  مل  ما  وكل  والتخمني  بالكالم  ال  واملشاهدة  باحلس 

التجريبية ال يعتد به وال يقبله العقل املفكر.
وكل  باجلامل  واإلحساس  فالشعور  اجلاملية  املعايري  عىل  ينطبق  نفسه  واليشء 
األحاسيس اإلنسانية يمكن فهمها بردها إىل املبدأ املادي الواحد فهي جمرد تعبري 

عن يشء مادي يوجد يف الواقع املادي.
فهو  للطبيعة  األساسية  السامت  بكل  يتمتع  حدود  بال  إنسان  املادي:  واإلنسان 
مكتف بذاته مرجعية ذاته وهو خاضع لقوانني الطبيعة الكامنة يف املادة حتركه متى 
يتمكن يف احلقائق من  املفكر  ُيمِكنُُه االنحالل عن حتميتها، والعاقل  شاءت ال 
اإلحساس بالوقائع امللموسة واملنظورة وجتنب األخطاء واألرضار وما ال يؤكده 

العلم يكون عند املاديني جمرد أوهام.
والعامل املادي احلقيقي الذي هو عاملنا وعامل وعينا وحواسنا هو عامل األرض، وأن 
مجيع الكائنات البرشية تنتهي إىل نوع واحد ببينة واحدة إهلية قوية دامغة خالفًا ملا 

زب گ   تعاىل:  لقوله  الشمبازي،  احليوان  أن اإلنسان من ساللة  البعض  يقوله 
ۀ   ۀ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڳ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ    ڳ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  رب)1(.
وإن عامل املادة وجوده مندرج وسيال فلم يزل من حدوث إىل حدوث ال ينفك 

عن حمدث له أال وهو اهلل.

1 ـ فرقان عظيم آية 12 ـ 14 سورة املؤمنون.
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53 ـ التكامل يف وحدة الوجود املادي واإلهلي:
إن يف خلق وتكوين السموات واألرضني وما بينهام آيات ألوىل األلباب والبصائر 
يف ذخائر الوجود املادي والروحي حلياة تنشد الكامل للكامل السامي يف التكوين 
زمن  مرور  إال  هدف  عىل  ينطوي  ال  املاديني  لدى  الوجود  هذا  وإن  الوجودي، 
الذين يبحثون حمققني بعقل مفكر  أبديًا عكس  فناًء  تارخيي ما يسمى حلياة فانية 
متحقق بأن هذا التكوين الوجودي له منشأ عظيم لعظمة الكون وما فيه من دقة 
املكون  والتكوين  اخللقة  يف  العظيم  للواقع  صدفة  وال  وهم  فال  وتطور  ونظام 

للمنظور وامللموس وما هو فوق امللموس واملنظور.
ومل يزل اإلنسان منذ القدم يبحث ليتحقق معرفة احلقيقة فهو من األزل واقع حتت 

منهجني اثنني يف الفكر معللني:
1 ـ إما الكامل واهلدى والسمو بأن للعامل التكويني خالقًا حكياًم فردًا أبدعه بجامله 

حلكمة وأنشأه هلدف التوحيد والعبادة لقوله الكريم زب ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ  رب)1( يف دنيا مليئة باخلري والعمل الصالح يف السلوك وهتيئة النفس 

بالتفكري حلياة قادمة بعد االنتقال من عامل إىل عامل آخر لقول اخلالق العظيم زب ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  رب)2( فال صدفة وال عبثية... بل تفكر 

وعمل ودينونة يف العاملني احلياة األوىل والثانية بعد املوت.
املنظور  التكوين  املكون  احلق  حقيقة  املتنكر  الوجودي  املادي  املنهج  أن  إال  ـ   2
وامللموس، مرجع هذا الواقع إىل الصدفة والطبيعة املادية لعدم التحقق واملعرفة 
هلذا احلس الوجودي من عظمة التكوين والدقة والتنظيم والكامل الوجودي هلذه 
احلق  الوجود  عامل  يف  املصري  هناية  ومعرفة  الفناء  بعد  وما  والفناء  القائمة  احلياة 

1 ـ فرقان عظيم آية 56 سورة الذاريات.
2 ـ فرقان عظيم آية 61 سورة الواقعة.
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األبدي بعد فناء وجود عامل املوجود.
وما احلياة احلقة إال التي هي القائمة بعد الفناء والدينونة الكربى.

ومن واقع معرفة حتقق املؤمنني اإلهليني وتعليل املاديني الوجوديني فال شك يف 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   زب  اإلهلي  والوجود  املادي  الوجود  وحدة 
چ   چ  چچ  رب)1( زب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    

ی  ی          ی  ی  جئ   رب)2(.
54 ـ نظرية اإلهليني: النبات وعلومه ينفي الصدف

اإلنسان منذ البدء ومل يزل وال شك أنه ينشد كامل وقوت احلياة حلياة مستمرة بزمن 
لزمن بمعلومات مربهنة يف ما هو مكون هبذا الكون الناتج من األرض امللهم إليه 
من جزئية إىل كلية وليدة املادة من خاصيتها خلاصيتها مطلوبة اجلسد ومنها النبات 
وعامله، وعامل هذا النوع من الكائنات عامل عجيب يزخر برتكيبة عجائب اخللقة 
وأرسار ظهور العظمة يف التكوين لتمثيل ما يدور من عمل العطاء بتزويد اإلنسان 

واحليوان واألرض بام يناسب كاًل منهم دون مصادفة:
الذي  املعقد  الكون  زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا  العلوم قد ساعدت عىل  وإن 
بلغ من اإلتقان واجلامل والكامل درجة جتعل من املحال أن يكون قد نشأ بمحض 
املصادفة، ومن األمثال تركيبة )نبتة البلوط التي إذا سقطت عىل األرض وغمرها 
الربيع  يسمى  ما  االعتدال  فصل  حيني  حتى  السمراء  قرشهتا  وحفظتها  الرتاب 
اجلينية  اجلرثومة  وتأخذ  احلافظة،  القرشة  وتفجر  هبا  اجلينية  اجلرثومة  تستيقظ 
غذاءها من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه اجلينات وهي متد اجلذور يف 
األرض إىل أن نرى بزوغ شتلة وبعد مرور سنوات تصبح شجرة ومن تضاعف 

1 ـ فرقان عظيم آية 29 سورة الكهف.

2 ـ فرقان عظيم آية 36 سورة اإلرساء.
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اجلينات يتكون اجلذع والقرشة وكل ورقة وكل ثمرة مماثلة لتلك الشجرة()1( إن 
ذلك ال بد أن يكون نتيجة هذا التفاعل من موجد قادر هو اهلل.

فُتثبت  الزهرة  الدقيقة عىل مبسم  اللقاح  هذا وهل من املصادفة أن هتبط حبوب 
وتسري يف القلم حتى تصل إىل املبيض فيتم التلقيح وتتكون البذور؟

أوليس من الفكر املنطقي واملنطق الفكري التحققي أن نعتقد أن اهلل الواحد الذي 
ال نراه هو الذي رتب ونظم هذه األشياء وما هو واقع تبعًا لنظم وقوانني ما زلنا 

يف بداية معرفتها رغم ما ظهر من العلوم واآليات؟!
وحيث إن قاعدة الصدفة معتمدة عند املاديني الطبيعيني امللحدين، وأن نقصاهنا 
وفسادها وتفاهتها فقدت مؤيدهيا الذين عدلوا ومالوا إىل وقائع قواعد نظريات 

اإلهليني يف احلقيقة بكل قدٍر لكل قدر.
55 ـ خالصة القول: يف اإلهليني واملاديني:

ما هو منظور يف  يتصوروا كل  أن  املفكرين  الصعب عىل عقول  إنه من  تقدم  مما 
الدنيا من خملوق وموجود طبيعي الوجود مادي الطبيعة دون مكون أبدع املوجود 
يف  السابحة  والكواكب  والساموية  األرضية  النجوم  ومجال  كامل  ودقة  نظام  يف 
أفالكها بنظام يمكننا من التنبؤ بام حيدث قبل وقوعه إذا شاء املكون املالك املليك 

يف تسيريه وأن هذا ليس بصدفة.
وإن الصدفة يف كالم ورأي املاديني تعني أن احلركات الالإرادية الكثرية ألجزاء 
املواد  بعض  وبتفاعل  واالمتزاج  احلركات  وبتتابع  جزئيًا،  نظاما  أوجدت  املادة 
وما  الكون  لنظام  كلية  قوانني  تلتها  جزئية  أنظمة  وجدت  االستمرار  مع  باملواد 
بينهام، والعلوم ساعدت  املختلفة يف األرض والسامء وما  فيه، وظهرت األنواع 
عىل فهم وتقدير الظواهر من الكون املعقد يف تركيبه الدقيق املتوافق بتنسيق مجاله 

1 ـ العلم يدعو لإليامن ص 149 كريس موريس.
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وكامله برونق ميلء روائع منظور العني بحكمة اخلالق للمخلوق ذي العقل السليم 
املفكر للعلم بعوامل العقل، والعقل هذا عىل مخسة رضوب:

الرضب األول: عقل غريزي: وهو غريزة يتهيأ هبا لدرك العلوم النظرية.
الرضب الثاين: عقل كسبي: وهو ما يكتسبه اإلنسان من معارشة العقالء.

الرضب الثالث: عقل عطائي: وهو ما يعطيه اهلل للمؤمنني ليهتدوا به إىل اإليامن.
الرضب الرابع: عقل الزهاد: وهو الذي يكون به الزهد.

الرضب اخلامس: عقل رشيف: وهو عقل سيدنا ونبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ألنه أرشف العقول.
واختلف أهل العلم يف التفضيل بني العقل والعلم فرجحوا العلم عىل العقل ألن 

العلم من صفات اهلل)1(.
والعقل يدرك املعلومات، واملعلومات ال يتصور أن تكون متناهية. نعم إذا الحظ 
العلوم املفصلة فال يكون احلارض احلاصل عنده إال متناهيًا. لكن يف قوته إدراك 
ما ال هناية له، بل يدرك علمه باليشء وعلمه بعلمه باليشء، فقوته يف هذا ال تقف 
بل  يغلط،  أن  يتصور  مل  واخليال  الوهم  غشاوة  عن  جترد  إذا  والعقل  هناية،  عند 
عن  جترده  يكمل  وإنام  عظيم،  عرس  جتريده  ويف  عليه،  هي  ما  عىل  األشياء  رأى 
ويصادف  األرسار  وتنجيل  الغطاء  ينكشف  ذلك  وعند  املوت  بعد  النوازع  هذه 
كل أحد ما قدم من خرب أو رش حمرضًا ويشاهد كتابًا ال يغادر صغرية وال كبرية 
إال أحصاها، وعنده يقال زبگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  رب)2(. وإنام 
واعتقاداته  بأوهامه  املغرور  يقول  وعنده  وغريمها،  واخليال  الوهم  غطاء  الغطاء 

1 ـ حتفة املريد عىل جوهرة التوحيد/ ص 96 إبراهيم البيجوري.
2 ـ فرقان عظيم آية 22 سورة ق.

3 ـ مشكاة األنوار/ ص 48 أبو حامد الغزايل.
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الفاسدة وخياالته الباطلة)3(. زب   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺرب)1(. 
بعد ما حطم االنسان القيم الفكرية السامية املحققة حقيقة احلق املكون الكائنات 

زبڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ   بالتحقيق والبيان اجلديل الباطل املضلل بقوله تعاىل 
ٺ  ٺ  رب)2( بعرف احلقيقة رغم وجود عامل الشهادة من أويل األلباب مبرشين 
لتعطيل  املادة  طبيعة  بمنطق  باحلق  الكفر  أهل  من  الباطل  ليدحضوا  ومنذرين 

حقيقة احلق موجد الوجود اهلل بقوله: زب ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ  
چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

رب)3(.

1 ـ فرقان عظيم آية 12 سورة السجدة.
2 ـ 3ـ قرآن عظيم آية 54 ـ 56 سورة الكهف.
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اإعالم علم احلقيقة

مقدمة: تعريف
ما دار وتقدم من حماكاة إهلية وجودية تكوينية.. ومنطقية صدامية برشية خصامية 
مادية طبيعية... تكوينية إهلية باحلقيقة َحَدثية متى شاء اهلل احلي القيوم العليم يف 
كل علم وفوق كل عليم،.. ومن حيثيات الذين خيوضون يف آيات اهلل بعقيدهتم 
املادة  وإحساس  املادة  بظلامت  مصاب  مريض  فكر  من  بصريهتم  وعمى  البرتاء 
يريدون نكران  الغيب املجوجل بجهل احلق يف احلقيقة  الطبيعية يف منطق ظالم 
القدرة التكوينية من ذات اخلالق الواحد رب ومالك وخالق السموات واألرضني 
وما بينهام بأبدع تكوين وهو احلي القيوم يف كل حركة وسكنة بكل يشء خاطر 
الذات املخلوقة  التشكيلية بمنظار  اهليولية واهليولية  وخيطر ويرى ويكون بكون 
للمخلوقة بأحسن تقويم إعالمي ملن ليس له إدراك احلقيقة يف احلق عامل العوامل 
لقضاء  املوقنني  من  ليكونوا  واإلنس  اجلن  من  املخلوق  خلقه  إلعالم  ومكنوهنا 
أجٍل مسمى يف علم اهلل، وهذا بيان لعلم اإلعالم غابرًا وحارضًا ومستقباًل ملحي 
الغناء ولكل  الفن اإلعالمي لوقت  ما كان ليكون الكائن حتى حيني ما سيكون 
نبأ مستقر وسوف تعلمون أهيا العقالء أولو العلم أهل التذوق يف مكنون اإلرادة 
إليها  والركون  الذات  يف  احلقيقة  علم  العلم  أن  الوجود  بكيفية  اإلهلية  الكيفية 
الطبيعة،  املادة ومادة  الدقيقة والتدقيق يف  الفكري بتحقق احلقيقة  حلدث اإلهلام 
بجوجلة منابع العقل السليم املفرز فكر منطق احلق احلقيقي بإعالم علم اإلعالم 
اليقيني للمدرك مدارك السالكني من إهليني وماديني طبيعيني أخذ عليهم مرض 

النفس وهوى هبم إىل مهاوي اجلهل ليعتزهلم أولو األلباب وما يعتقدون.
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واملفكرين  األقالم  أرباب  من  العظيم  املشهد  يوم  املادة  استعبدهتم  للذين  فويل 
يف إعالمهم أمام التاريخ عىل مر العصور، ومن هنا يظهر أن يف املعقوالت جزءًا 
للمستقبل. ولذلك  غابرًا  الذي سيصبح  أي حارضًا  باقيًا  غابرًا وجزءًا  أي  فانيًا 
اضطرب نظر الناظرين يف احلقيقة اإلعالمية: أن املعقوالت موجودة بالفعل أزلية 
حادثة بالقوة اهليولية غري املرئية فوق الطبيعة وما حيلو يف الفكر العقيل اإلنساين 
املناقض حلقيقة احلق الواجد املوجد وهذا كله إعالم للحقيقة احلسية واهليولية ما 

فوق الطبيعة، ومعرفة وإعالم ولإلعالم إعالم.
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الإعالم

اإلعالم:
مدرسة فوق العاملية الطبيعية:

وإنه علم قديم شفاف شفافية النور وما فوق النور من هيولية ما عىل الطبيعة من 
طبيعة خارقة التصوير العقيل الصحيح السليم من برص العميان... عميان اآلدمية 
الذاتية يف ذات بنية الذات البرشية عىل كامل التقويم البرشي الذي إذا اشتكى منه 

عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر.
واإلعالم:

هو من كافة دقائق اخللقة واخلليقة من ذرة ذرة الكون وعصب عظمة املكون يف 
تكوين خلق السموات واألرضني وما بينهام وما حتت الثرى.

واإلعالم:
علوم أرقى من علوم البرش للبرش املتوقد احلقيقة يف علم حقيقة ذاته بفكر ذات 

ذاته يف عوامل الفكر الذايت ما بني السموات واألرض.
واإلعالم:

الفوق  الطبيعة  املرئية من طبيعة  األعامل واحلركات  فنون  البارصة يف  للعني  بينة 
عقلية يف مكنون عظمة ما عىل املرء يف علو شفافية الفضاء وكواكبه السيارة بدقة 

السباحة.
واإلعالم:

كيفام فهم فهو إعالم للذات العاقلة احلكيمة.
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واإلعالم:
معرفة ـ وبيان

واإلعالم:
أخبار ـ وأنباء

واإلعالم:
تعريف ـ وإرشاد

واإلعالم:
اشغال ـ وإقالق

واإلعالم:
إثارة ـ وتعجب

واإلعالم:
علوم ـ وتربية

واإلعالم:
توجيه ـ وحتذير

إىل ما هنالك من معلوم يعلم به كخرب اهلدهد لسليامن، وتلبية إبراهيم النبي بالذبح 
والنداء.

َن منا املجتمع فكان ما كان من األمم املتعاقبة يف  نعم نحن البرش املخلوقني تَكوَّ
فنوهنا لعلمنا باإلعالم القديم الذي أعلمنا من علم اإلعالم:

القديمة  املثالية  الراقية  السامية  العالية  العظيمة  املدارس  من  مدرسة  اإلعالم  إن 
قدم املالئكة... ال بل أقدم يف علم الرمحن املكون املبدع إبداع األكوان وما بينهم 

الذي علم بالقلم لقوله:
زبڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  رب)1( عندما أمر مالئكته بالسجود للمخلوق الذي 

1 ـ قرآن كريم آية 30 سورة البقرة.
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اإلعالم  بواقع  علمهم  لعدم  فاعرتضوا  األرض،  يف  خليفة  ويكون  فيه  سينفخ 
األزيل يف الواقع الواقع.

هذه ملحة إعالمية قديمة ساموية سامية فوقية عىل الفكر والعقل.
بالرتبية ألهنا  اهتاممًا خاصًا  بدايته حتى تكتله شعوبًا وقبائل إهتم  فاملجتمع منذ 
الوسيلة التي يستطيع من جتاربه لوقوعه يف غيابات اجلهل لعدم اإلعالم لإلعالم 
يف حفظ السلوك بالعمل عىل حتريك الفكر بالنظر يف خلق السموات واألرض 
وما حتت الثرى، لعظمة اهليئة الكونية وسمو التفكري وعمقه بفطنة ملا خيتبىء حتت 

تسمية الرقي التكنولوجي من علم وعلم ظلم وتعديات.
فالرتبية:

هي اإلعالم العميل االجتامعي التي تساهم يف حتقيق إنسانية الكائن البرشي من 
خالل االنتقال به من طور السيكولوجية االجتامعية اجلامعية.

يف  عضوًا  ليصبح  اجتامعيًا  وتطبيعه  وإعداده  نموه  حتقيق  يف  الرتبية  تساهم  كام 
املجتمع من خالل نقل الثقافة السائدة وترشيبه مظاهرها املادية واملعنوية كافة.

والرتبية:
ليست سلوكًا وراثيًا:

بل هي نشاط متعلق باألفراد اإلنسانيني.
والنشاط اإلنساين:

هو مهمة املجتمع باإلعالم.
ففي املجتمعات البدائية: كان املجتمع بأرسه يتوىل مهمة الرتبية بإعالمية:

القرع: عىل الطبول: للفرح واحلرب
والنار والكلب: عىل استدالل املكان

وبالنجم: عىل اجلهات
وبالشمس واخليال: عىل األوقات
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وباخلطى واألثر: عىل األشخاص
بأي مؤسسة إعالمية إمجاعية؟ بل تعود إىل طبيعة  تناط  وهذه األمور: ما كانت 

املجتمعات البدائية الراقية.
هذا حتى جاءت النواميس اإلهلية يف اختيار أشخاص صفا عنرصها يف ساللتها 
ويف فكرها بالتفكر بعظمة الكون ومبدعه وما فيه من إعجاز برشي بعدم الوصول 

يف حقيقة ماهية الوجود.
فأرسل رسول السامء إىل األرض سفريًا إعالميًا يبني حقيقة الوجود للخالق املعبود 
ملن صفا من خلقه ليكون إعالمي السامء يف األرض بني البرش القويم لينرش إعالم 

حقيقة السلوك يف تربية النفوس واألخذ عىل أيدي األرشار.
وهكذا دواليك يف إعالم السامء إىل األرض ومن عليها حتى أخذ املخلوق البرشي 
يف نرش أي إعالم بإرسال رسول سريًا وأو ممتطيًا حتى تكيفوا مع الطري يف إعالم 

اإلعالم.
ففي كل حقبة زمن كانت حضارة وكل حضارة هلا فنها وتقدم علومها وعىل ذلك 
إنتقل اإلعالم من عامل إىل عامل وهو يف شعور االعتزاز الذي يفشى يف تفوق عىل ما 
قبله.. حتى وصولنا إىل ما قبل التكنولوجيا احلديثة يف سلك احداثية: القطارات 
اإلعالمي  الصويت  األثري  عرب  اهليويل  والطيف  والسامئية  األرضية  والسيارات 
والضوئي الكهربائي اإلعالمي إىل رسعة التفوق الفكري العقيل احلديس العميل 
التقدمي الفني يف احلضارات احلديثة من إعالم عرب الشعراء والكتاب والروائيني 
والصحف والكتب واملراسيل البيانية الفرمانية واملرسحيات إىل السينام اخلرساء 

واحلاكي ثم املذياع والتصوير والتلغراف… إلخ.
األقامر  عرب  وأنرتنت  سيديات  من  وتوابعه  التلفاز  ما  أدراك  وما  التلفاز  وأخريًا 
الصناعية بأداة مغناطيسية خاصة القطة للبث ما يف عند الغري من علوم بأشكال 
علمية وأدبية واجتامعية وسياسية وحروب وبث النعرات بني األمم أمم الطوائف 
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ومرىض  والبسطاء  العامة  أفكار  وتشويش  والتهديد  التهويل  مع  والعصبيات 
القوى  واستيالء  واالحتالل  والعبودية  السيطرة  أخطبوط  وجواسيس  النفوس 

عىل مقدرات األغنياء الضعفاء.
وملا كان اإلنسان حصاد معارفه: عرف كل إنسان عاقل مدرك يف كامله أن الكون 

منفتح وال هنائي ويعمل كساعة عمالقة.
ويف ضوء ما استحدث من معارف إعالمية تغري كل يشء:

والعلوم  املوسيقي  والفن  والفن  والسلوك  املنطق  يف  النفسية  والعامرة  ـ  العامرة 
إعالميًا  فنيًا  حدثًا  اجلديدة  النظرة  واصبحت  والسياسية  االجتامعية  الطبيعية 

منظورًا ومقروءًا حمدثًا يف كل مجع وجممع وحمفل.
ونحن اليوم نعيش وفقًا ألحداث الكون املتفاعلة بالعقل السليم الناظر املنظور 
الناس  أولئك  السابقة يف  املفاهيم  أثرت  كام  احلياة  أفكارنا وسلوكنا يف  املؤثر يف 

الذين عاشوا معها يف املايض.
وها نحن مثلنا مثل من سبقونا يف الزمان املايض نسقط الظواهر التي ال تتالءم مع 

نظرتنا ألهنا يشء عفا عليه الزمن قائلني:
نعرف احلقيقة األصلية لإلعالم املايض وطوارق املعرفة احلديثة.

وعىل مر الزمن أو كافة العصور املاضية:
كان للبرش رؤيتهم اخلاصة حول علمهم بإعالمهم   

الطريقة التي يتم هبا تسيري هذا الكون
لذا نجد يف عامل اليوم:

الفجور واهلذيان من ناحية
واخلمول واملخدرات من ناحية

والعنف عىل احلدين
فالعمميان: يّدعون العلم
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ال  بأهنم  متظاهرين  إعجابًا  مهللني  التكنولوجيا  عىل  ليحثوا  األموال  ويقبضون 
حتوير  وراء  من  منها،  مناص  ال  نفايات  الالمبالني  ويعتربون  الناقمني،  يفهمون 
التلفاز اإلعالمي احلاكي  التكنولوجيا شاشات  تقدم عاٍل يف عامل  أرقى  وحتويل 
النظر والفكر والفؤاد يف  قام واقام وأقعد يف إعالمه احلديث عامل  الذي  املنظور 
الرجال  واحلكامء  والساسة  القادة  ورجال  والرجال  والشباب  والفتيان  األطفال 
واالحتالل  والعبودية  والسيطرة  واخلراب  التخريب  يف  مثلهم  اآلخر  واجلنس 
أرشس  وهم  الطواغيت  من  الكيان  وحفظ  بالسالم  السالم  راية  حتت  للعبودية 
الطواغيت غدرًا لعاملنا اإلسالمي والعريب امليلء بجواهر الكنوز العقلية واألرضية.

هذا:
وملا كان اإلعالم إخبارًا وأخبارًا: فهو واقع تاريخ تأريخ معامل وقائع ما كان وما 
هو كائن ملا هو قادم للقادم حتى جييل ترسانة اإلنحالل بأشكاله، ويضيف تقدم 
معامل اإلعالم احلادث اجليل املتقدم بفنونه الطارئة يف الفكر احلديث له القائم فيه 
يف ميدان العامل لرصاع الباطل بنضال التفتيش عن احلقيقة والسعي للمعرفة حتى 
يضمن اإلعالم اإلستقرار للقلق النفيس إلسعاد الناس يف االتزان للمنطق دون 

تعصب والتزام املوقف الوسط.
االعالميون  االنسانيون  عزز  التارخيي  اإلعالمي  اإلعالم  تأريخ  من  وإنطالقًا 
يف  وذهبوا  واالختبار  العقل  المتحان  إليهم  وصل  ما  كل  وأخضعوا  حماوالهتم 
العامل فيأخذوا  اللغات ليتعرفوا عن كثب إىل تأريخ  منحاهم هذا إىل دراسة فقه 

منه مبارشة اإلعالم دون املرور بوسيط.
واإلعالم:

حقًا نقطة خطرية يف عامل األمم واألفراد خاصة يف احلروب للنرص واالهنزام وعىل 
سبيل املثال: ما كان يف حرب حزيران، كيف كان املذيع اإلعالمي يف إذاعة صوت 
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العرب:.. وكيف كان يعلن إعالمًا بإسقاط الطائرات حتى بان االهنزام… فظهر 
وظهر حقيقة خطر اإلعالم املسموع أكثر من اإلعالم املرئي، إال أن اإلعالم املرئي 

هيّبط النفوس ويثري دهشة الناظر ويدفع الذات نحو تعبري واقع احلقيقة.
نعم
نعم

واإلعالم:
حقل يف حتقيق املعرفة  ووسيلة يف خدمة املجتمع ببيان االنتاج، واالنتاج الفكري 

هو املهم للمعرفة فالفكر كان وسيبقى السمة األساسية لكل حضارة.
واملحرك األول لكل راغب يف التطور واملعرفة. وازدياد عدد املفكرين والباحثني 
العلمي ومتهيد خلطوات  انتعاش وصحوة لإلعالم  دليل  ما  واملبدعني يف جمتمع 
قادمة يف الرتبية وكيفية التمكن العلمي بنرش تاريخ احلادث من أي حادث علمي 
تكنولوجي بارع لوقته يف حقبته وهو حلظة انطالق املستقبل، واملستقبل سيكون 

حارضًا ثم ماضيًا وحقًا واقعًا ماضيًا وحارضًا ومستقباًل.
هذا

واملستقبل هو حصيلة رافدين:
أي: تفاعل إعالم األحداث املاضية بعد تنحي احلارض عن الوجود

واملايض: من ركائز تاريخ األمة، واألمة التي ال مايض هلا.. ال تاريخ هلا.. ومن ال 
تاريخ له ال مستقبل له، والفضل يف تاريخ األمم والعلوم لإلعالم ماضيًا وحارضًا 

ومستقباًل بالرتبية الذاتية النفسية العقلية الفكرية.
سمت  مهام  واألمم  اإلنسانية  الذات  رمحة  يف  ساٍم  تقدم  ألي  آخر  ال  وأخريًا 
عنه  املمخض  باملايض  املوصول  احلارض  بإعالم  إال  لإلرتقاء  أثر  ال  وانحدرت 

احلارض للتقدم نحو املستقبل ليتقدم املستقبل بإهناء احلارض.
والفضل األول واألخري للفكر اإلعالمي املتحقق من واقع الوجود املوجود من 
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اخلالق الواحد األزيل حقًا وحقيقة لعظمة اجلربوت يف التكوين املكون خلقًا دقيقًا 
لعربة ذي اللب يف ذرات التكوين الطابع يف بصائر الناظر الضعيف بطبيعة العظمة 
الفوق الطبيعة العقلية املميزة يف فكرة التحليل.. أن املوجود من الواجد احلق حق 
وليس طبيعة حدثية مادية ذاتية تفاعلية طبيعية ملادة حدثية من عدمية الطوارىء 
احلادثة لكون الرب قوله كن فيكون هو طبيعة عظمة املكون إن شاء فيام يشاء…

وعبارات  إشارات  والعلوم  علوم  الوجود:  وحيثيات  املنطقية  املناظرات  فكل 
حلضارة،  حتضريية  إعالمية  نفسية  إدراكات  من  واملحسوس  احلس  حيثيات  يف 
واحلضارة حتقق واقع من كائن ومكون يف كل وقت وحني، كام كان احلال بالنسبة 
للعامل الذي كان عليه أن يتخطى املوجود املحسوس نحو املعقول ليحقق مرتبة 
العلم الكيل يف املخلوق بحضارة كاملية كامل السمو السلوكي امللوكي بفكر من 
عقل عارف احلقيقة احلقيقية يف ذات املكون اخلالق حمقق املعرفة يف عقول خملوقاته 
اإلنسانية املكرمة، حتى صارت املعرفة تراثًا وحكايات وأرسارًا وخفايا الكون، 
مشحونة باخلوف غري املعروف من املجهول من أقاصيص وأساطري واعتقاد من 
إليها  ينظر  حضارة  كائن  هو  وما  كان  فيام  امللموسة  والعظمة  املنظورة  العظمة 
األجيال بتعاقب الزمن، وباالستخفاف فيام هو أسطورة خيالية حتى أصبح لكل 

أمة وشعب ومعتقد من هذه املعرفة تراث خاص وحضارة.
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عزوبة احلقيقة

بمطالعة  معقول  والال  املعقول  يف  جدالً  الناس  أكثر  الذاتية  طبيعته  يف  اإلنسان 
باملنطق  واستدالل  وبيان  وحتقيق  وجمادلة  نقد  من  والفالسفة  العلامء  كتبه  ما 
العوامل ما عال منها  املعارف بمعرفة  العلمية واكتشاف احلقائق وتغيري  والتجربة 
والتجربة.  البحث  واقع  املغيبات من  الثرى حتى  السموات وما حتت وفوق  يف 
ومجلة هذه املعطيات واملعارف حتوالت علمية وروحية حتققت باستدالل منطقي 
املوجد  املادي من  الطبيعي  البيان يف فرقان بوجود املوجود  فكري جتريبي قاطع 
فالق  املعلم  املعطي  اهلادي  القيوم  احلي  املميت  املحي  شاء  كيفام  اخلالق  احلكيم 

النور واإلصباح املسري القايض يف الكل للكل ال يمكن الوقوف عنده.
وأفضل شاهد عىل مدى العلم والتحقق العلمي التجريبي واملنطق السليم،.. أن 
الفكر اإلسالمي احلديث من تارخيه جامع ما قبله إىل ما بعد يوم الدينونة بنظامه 
اهلل ونظامه األلوهي يف  باحلق  اآليات لإليامن  بام حوى حضارة يف إعالم  الكوين 
خملوقاته، والنصوص الفرقانية الساموية اإلسالمية دالة عىل هذا املكنون بقوله تعاىل:
ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ   زب 

ڳ   رب)1(.
زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  رب)2(.

1 ـ فرقان عظيم آية 101 سورة يونس.
2 ـ فرقان عظيم آية 20 سورة العنكبوت.
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ی   ی   ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ     ۆئ   زبۇئ  
ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ                 جب  حب   رب)1(.

زب ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  
جت  حت  خت         مت  ىت  يت   رب)2(.

اإلنسان  عقل  عىل  الدالة  واملادية  اإلهلية  الطبقتني  يف  السامي  الواقع  هذا  ومن 
السليم بأنه عقالن إثنان أحدمها عقل الطبع والثاين عقل التجربة وكالمها يؤدي 

إىل املعرفة واملنفعة لإلعالم واحلضارة.
ويف اخلتام ال هناية للعلم واملعرفة والرقي والسمو واملعارف وتقدم البيان الفرقاين 
للوجوه  اإلهلية  احلياة  بربزخ عامل  األبدي  والبقاء  الروح  عامل  الطبيعة يف  فوق  ما 
اخلاشعة العاملة الناصبة عىل بعضها البعض يف اإلحتيال والتعدي والتطاول عىل 
النفوس برشاسة وأكل احلقوق بالباطل ونخوس أشيائهم واغتياهبم يف اللقاءات 
والوجوه  شابه،  وما  واملنابر  املذابح  عىل  والكرازة  الوعظ  وقت  واالجتامعات 
الناعمة الراضية يف سعيها الطيب الكريم السامي اجلواد العظيم البار بعقل لقول 
احلق املحقق يف العلم واملعرفة النابع من وازع النفس امللهمة بالفجور والتقوى 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ     ڤ     ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   زب  فجعلها 
ڎ   ڎ    ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ    ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ  چ    چ   ڃ   ڃ    ڃ  ڃ    ڄ   
ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ     
ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ      ڱ     ڱ   ڱ   ڳ      
ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  رب)3(، هذا هو اهلو يف علم املحققني 

1 ـ فرقان عظيم آية 259 سورة البقرة.
2 ـ فرقان عظيم آية 50 سورة الروم.

3 ـ قرآن عظيم آية 2 إىل 20 سورة الغاشية.
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عىل  وعملوا  البالد  يف  سموا  الذين  األلباب  وأويل  الرسل  واملصطفني  األنبياء 
الذكر والتذكري لقوله تعاىل: زب ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  رب)1(، باحلق واحلقيقة ومل يصدقوا باحلسنى وما وراء 

زب ک  ک    ک  گ  گ    الطبيعة واملادة وأخذوا بالعلم اجلاحد الكيد لإلهليني هزالً 
واملاديون  اإلهليون  فلينظر  رب)3(  ں    ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   زب   رب)2(  گ    گ  

باحلق الفكري املنطقي يف ما هلم من العدالة اإلعالمية واحلضارية بقوة احلياة وما 
ما ال عني  فيها  التي  األوىل  احلياة  قرينة  الربزخية  األبدية...  احلياة  احلياة يف  بعد 

رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش.
فقوة القوى اهلل فاقت العقل اآلدمي وحده، وأخضعت النفس أو النفوس يف حقيقة 
احلق الواحد، وأهلمت العقل باحلقيقة يف عظمة املكونات املوجودات امللموسات 
وغري امللموسات اهليولية الروحية وماهيتها، واهلوائية والطيف الساموي يف الفلك 
الزيغ  من  السليم  الكيل  بالعقل  املتحد  منظور  من  مداره  ببحر  وحركته  الكوين 
واملرض، ليثبت باليقني ـ أن املكون واحد ال ثان، وهبذا يداوي به جراحات حرب 

العقل والفكر من الوباء املحتدم بينهام يف حقيقة القوة ما فوق القوى.
فرجع الناس املفكرون العقالء مؤمنني بالقوة الوحدانية اخلالقة بعد أن زاغ العقل 
وأبان أن عنرص القوة اهلل هو العنرص األول واألخري يف احلقيقة الوجودية األحادية 

التي تضبط العالقة الكونية بام فيها.
واهلل الذي جيري يف قلب كل فرد عقالين كاميل: هو رس اإلنسان الذي ال يمكنه إال 
املعرفة، معرفة التفاصيل الكاملية من كامل ومجال اخلالق للكامل يف إبداع جمد اهلل.
فالضعف البرشي اإلنساين هو إظهار كامل العبودية يف عظمة الكائنات السابحة 

1 ـ قرآن عظيم آية 21 إىل 23 سورة الغاشية.
2 ـ 3 ـ قرآن عظيم آية 14 ـ 15 ـ 17 سورة الغاشية.
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برس  املعلومات  تكشفت  ملا  اخلالقة  اإلهلية  الذات  يف  للمكنون  املمجد،  من 
فخرج  بالفكر  والعقل  بالعقل  الفكر  فتعلل  املفكر  الكيل  العقل  يف  املوجودات 
العقل والفكر ضعيفّي املنطق يف كل حقبة زمن بفرق ومدارس ومذاهب عقائدية 
باحلق  املاديني  ونكران  احلق  من  يشء  كل  يف  باحلق  املؤمنني  إيامن  لواقع  مناورة 

الواجد كل يشء من ال يشء.
واإلنسان العادي والعامل العادي البسيط يؤمن عىل كل حال بأن له وجودًا وبأن 
للكون أيضًا وجودًا، وعىل هذا األساس من العلم واإليامن يقوم اإلعالم بالوانه 

يف حضارة الفنون العلمية لإلعالم.
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احل�صارة حوار

ل �رصاع

احلدائق مثل احلضارات يمكن وصفها وحتليلها وتفسريها.
لكن هناك يشء واحد مؤكد:

وهو: أنه من السخف احلديث عن رصاع احلدائق.
ومثله يف السخف احلديث عن رصاع احلضارات.

وجاك ما تلوك: يقول:
»هل يمكن للحضارات أن تتصارع؟«)1(

والدين االسالمي:
جعل العرب يبحثون مدركني أن التحرك صوب احلضارات والسمو

خري من رصاع وحرب القبائل.
وحّول اجلهود والعطاء لكسب العلم عوضًا عن احلرب والرصاع.

وجعلهم يتحققون أن السفر اخلارجي غنيمة يف التعارف واملعرفة والعلم واملثالية 
احلضارية.

فاحلضارت إذن هي:
هي علم من اإلعالم الكالمي الزمني من أي وقت سدول زمن تارخيي من تأريخ 

1 ـ جاء بكتاب: املنجد يف اإلعالم طبعة 23 عام 2001 م أن:
جاك أو جيمس: أحد ملوك السبعة: اسكتلندا منهم ستة والسابع ملك عىل انكلرتا 1603/ 1625. 
كام يف عام 1685 ـ 1688 إرتد ملك إنكلرتا إىل الكثلكة وحتالف مع لويس 14 فخلفه غليوم دناسو.
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احلقبة الزمنية.
معلوله  اإليامن كل حسب  اي سالب وموجب يف حتقيق  تناقض:  ويف كل زمن 

وإدراكه احلضاري.
واحلضارة: حترض أو متدن

وبعض أهل العلم الفلسفي: برروا الفشل لبعض املجتامعات يف ركب احلضارة، 
جلمود ومخول يف الطبع والذهن.

أو
لتعارض القيم اجلديدة مع العادات واملعتقد الديني.

كون احلضارة عملية إحالل سمو كامل للنظم والفنون والعلم والتعليم وطرق 
التفكري واإلعالم للمعلوم اجلديد احلاصل من املعرفة والتعارف.
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احل�صارات
رمز احلقيقة الكونية

احلضارات
كل ما تقدم هو حق، وحقيقة املنطق للمنطق، يف خضم البيان احلق وهو حضارة، 
كل  يف  احلضارية  اإلهلية  باحلقيقة  التحقق  علوم  يف  العلوم  كل  هذه:  واحلضارة 

وقت وزمن.
فعاملنا احلديث جيتاز اليوم يف حضارته أزمة هي: من أخطر األزمات التي مرت 

عىل اإلنسانية يف تارخيها احلضاري: ألهنا:
1 ـ أزمة عامل بكامله.

2 ـ ليست أزمة أمة وحدها.

3 ـ هي خطر عىل العامل كله.
4 ـ ليست هي خطر فقط عىل أمة بعينها.

5 ـ عاملنا اإلسالمي يف قلب هذه األزمة العاملية ليس إال... جزء من هذا العامل 
الذي أحاطنا يف حضارته بخريها ورشها... وفرض ما نشأ عنها من مشكالت، ال 
يمكن جتاهلها وإغامض العني عنها.. بل ال بد من البحث فيها بصفتها مشكالت 

حيوية عاملية اجتاحت العامل كله واجتاحتنا يف طريقها.
فالبحث يف تاريخ احلضارة شائك ما بني احلوار املثايل البناء، والعنف الصدامي 
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اهلدام يف االستعباد واالسرتقاق واالستعامر بأنواعه املتفنن هبا من:
بمحاربة  األفكار  يف  السموم  وبث  أرض،  وخريات  حريات،  وسلب  احتالل، 
العقائد السامية والنظم املثالية يف احقاق احلق والعدالة واحلرية الفكرية والسياسية 
واالقتصادية واالجتامعية املحافظة عىل كامل األرسة وبنياهنا، كون احلضارة صنع 

ابن آدم.
واحلياة لدى الشعوب مادة التاريخ، والتاريخ واجهة احلضارة اإلنسانية السوية يف 

تطور الشعوب ورقيها وربط نتائجها بأسباهبا الواقعية املنطقية.
والتطور ال يعرف هوادة أو هناية، إذ تسري ُسنّة الّرقي باالنسان درجة درجة من 
حسن إىل أحسن ساٍم، وبنو البرش يبنون التاريخ لبنة لبنة، ولن يتم التطور والتفنن 
احلضاري إال مع حيٍّ ذي فكٍر متزٍن عاقٍل يتضافر ويتكافل مع أخيه اإلنسان يف 

خمتلف العصور القديمة واحلديثة واملستقبلية.
أمم  املعمورة  يف  واالنسان  العصور،  خمتلف  يف  اإلنسان  جهود  ثمرة  واحلضارة 
ولكل امة فنها واهتاممها حسب املوقع اجلغرايف واملناخي يف تشييد رصح احلضارة 
االنسانية العاملية التي ينعم هبا اجلميع تبعًا للمؤهالت والظروف فال فضل لشعب 
التي  االشرتاكية  واملؤهالت  الصفات  يف  اجلميع  لتكافل  قطر  اي  يف  شعب  عىل 

تربط اإلنسان بأخيه اإلنسان مهام اختلف اللون ومتيز العرق.
لذا: فاحلضارة االنسانية لإلنسان، ونتيجة جهد اإلنسان ويف خدمة االنسان وإن 
جتزأت أجسامها دون أن تتصادم يف جوهرها ومعاملها مهام بلغت شأوًا يف الرقي 

والتقدم.
ولكن املؤرخني أخذوا يف القرنيني التاسع عرش والعرشين بتعاليم ابن خلدون:

فأولوا عنايتهم املجاري احلضارية والثقافية عند خمتلف األمم مهام اختلف الزمان 
واملكان، فكونوا من أبحاثهم واحلالة هذه: مادة موحدًة: تاريخ احلضارات.
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وإن متيزت املراحل واختلفت احللقات)1(.
فمواضيع احلضارة عديدة ملطالب اإلنسان:

ومن مواضيع احلضارات:
صدام أم حوار

حقًا: احلضارة لدى أصحاب القوى:
صدام ـ استعامر
عبودية ـ سلب

استنزاف ـ سوق
حتت اسم: رقي، نظم، ونظم استبدادية، ومحاية، وتقدم، إىل ما هنالك من شعارات

نعم: لكل حضارة: مقومات أسساية؟ منها:
االنسان ـ عوامل البرش

خريات أرض ـ أرض
حيازة ـ رسقة

اسرتداد ـ بنيان
استعامر ـ عبودية

اسرتقاق ـ ثورة إنسانية للخالص
ثورة إنسانية لتدمري الفساد

إىل آخره من فنون القوى عىل القوي والضعيف.
أما يف حضارة السامء السامية اإلهلية باألرض:

1 ـ مقدمة: تاريخ الرشق واليونان القديمة.
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ركنها األصيل يف اللجوء إىل كالم مالك امللك جّل وعال يف دين حممد عليه أفضل 
الصالة والتسليم املنزل إليه مع روح القدس بإحكام قانون ساموي إهلي حضاري 

للعامل املخلوق فهو:
دين حنيف  
دين عدالة  

دين استقامة  
دين نظم  

دين حكم  
دين نظام بنياين  

دين علم  
سمو  السامية  احلوارية  وحضارته  االنسان  لقوام  فراغ  وال  هوادة  ال  عمل  دين 
الكون ومكنونه اجلاميل يف السامء واألرض بالتفكري وكيفية استيفاء العقل بام جاء 

يف قانون احلضارة الساموية منذ بدء اخلليقة حتى يوم الدينونة الكربى
واحلياة األبدية الباقية: لقوله تعاىل القديم األزيل يف حمكم قانونه:

ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   زب  
ژ    ڑ  ڑک  رب سورة املائدة آية: 67.

ما  بمامرسة  احلوارية  السامء  حضارة  رسول  والسالم:  الصالة  عليه  والرسول 
األرض  يف  السامء  حلضارة  الراسخ  والتوطيد  احلقيقي  التثبيت  هو:  إليه:  يدعو 
للقدوة املثىل املثالية الكونية البناءة واألسوة احلسنة بمرونة عظمة فكره وتلطفه 
احلكيم بحكمة الرب احلوارية يف رسول السامء العريب حممد عليه أفضل الصالة 

والسالم.
لذا فاق بنيان حضارته يف ترسيخ األسس باألساس الرباين ملن اتقى وعقل بعد 
إكامل حضارة السامء يف األرض وسار يف درهبا متمكنًا... رجاالً جابوا األخاديد 
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فنون الرتاث يف توطيد وقيام الدول والبلدان بآفاق األرض رشقها وغرهبا وشامهلا 
وإهناء  السيادة  واحقاق  واحلقوق  النظم  يف  العدالة  عدالة  مسددين  وجنوهبا 
العبودية والتحرر والتقدم الفكري والسيايس واالقتصادي والعمراين والنضايل 

لرتسيخ وذكر التاريخ وتسطريه بعظمة هذه احلضارة.
أن نقف من كل  يفرض علينا  القويم  ديننا  أن  نعرف  ونحن كمسلمني مؤمنني: 
منكر موقف التغيري التي توجبه الرشيعة اخلالدة، ومتليه املصلحة االنسانية الشاملة 
فقد أصبح فرضًا عىل كل قادٍر أن يقوم بواجبه الديني اإلنساين. ال عىل األسلوب 
 :125 آية:  القرآين اخلالد، يف سورة النحل  الثوري اهلدام، ولكن ضمن الشعار 

زب ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   رب 
وقال:زب  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   رب)1(. 

زب ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک   وقال: 
ک  ک   گ  گ  رب)2(.

املزيفة  واالشرتاكية  الثورية  احلركات  مرامي  املسلمون  املفكرون  ُف  وُيعرِّ هذا: 
املتمثلة بحضارات حديثة أن العرص احلارض ليس عرص رصاع بني أديان فكرية 
وساموية، كام حدث بني عّباد األوثان واملؤمنني بدين موسى وهارون وعيسى بن 
مريم، وال عرص تباين بني املؤمنني باهلل بل هي حضارة حرب عنيفة بني اإلحلاد 

واإليامن.
بني املادة والروح

بني احلق والباطل.

1 ـ قرآن حكيم آية 125 سورة النحل.
2 ـ قرآن حكيم آية 108 سورة يوسف.
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ولقد وجب أن يتنادى مجيع املؤمنني إىل صيانة مبادىء احلق والروح واإليامن يف 
حضارة السامء السامية. وبعبارة أخرى:

إن اإلسالم دين دعوة إىل احلياة بنص القرآن الكريم إذ جاء يف قوله تعاىل: زبۈ  
ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې رب)1(.

وهكذا قد انفرد اإلسالم بطابع دعوة عامة إىل احلياة ولكنها حياة تقوم عىل أسس 
جديدة تكفل احلياة يف أمن وسالم بحوار بنّاء جلميع بني اإلنسان.

فكلام ربطنا ما بني دعوة اإلسالم وبني مشكالت احلياة التي يعيش الناس حتت 
ضغطها ليجد هلا اإلسالم حاًل علميًا عمليًا يضمن هلم حياة كريمة وأمنًا وسالمًا 

أخويًا.
وكلام أغفلنا هذه الصلة ما بني دعوة اإلسالم وبني مشكالت احلياة التي يعانيها 

الناس: فلم نعبأ هبا ومل نحاول إجياد حٍل هلا: فقد ابتعدنا عن روح اإلسالم.
وإنه ملا بلغت النظر نظر الدارسني لتاريخ احلضارات العاملية املقارن: هو أن مجيع 
النهضات املادية يف التاريخ كام هو شأن النهضة يف عصورنا احلديثة: قد تكشفت 
يف عز سلطاهنا عن مشكلة واحدة مشرتكة هي أهنا هدفت بمبادئها ونظامها إىل 

جعل فئة قليلة من الناس أو أمة من األمم تتحكم:
1 ـ يف مصري لقمة غريها من اجلامهري أو األمم.

2 ـ يف مصري أمنها وسالمها.
وذلك بام اختصت به تلك الفئة القليلة أو األمة الغالبة نفسها من امتيازات خاصة 
وحق الوصاية عىل الغري مما ال يتفق مع مبادىء الوحدة يف االنسانية وال مع القوامه 

األخالقية وال مع احلقوق الطبيعية.
ولكن هنضة واحدة ظهرت يف القرون الوسطى وهي النهضة اإلسالمية اإلنسانية 

1 ـ قرآن حكيم آية 24 سورة األنفال.
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»احلوارية« شذت عن ذلك وكانت وحدها وبحكم مبادئها وقواعد نظامها قائمة 
عىل حماربة هذا التحكم بجميع أشكاله وألوانه وإشادة نظام اجتامعي جديد يقوم 
عىل فكرة اإلخاء والتضامن والكرامة للجميع من غري استقالل وال عدوان أمثال 

احلضارة األمريكية احلالية ومن والته وواالها. والشيوعية املرة.
وهكذا االسالم اختذ من دعوته احلوارية وبنظامه أساسًا ملحاربة كل املساوىء:

أ ـ فال طبقية
ب ـ وال عرقية

ج ـ وال ميزة ألحد عىل أحد برشف أو بامل إال بالتقوى وبالكفاءة وأوجب نظامه 
الوحدة بني أبناء األمة يف احلقوق والتضامن يف املسؤوليات ويف محل أعباء احلياة 

وَحثَّنا عىل ذلك:
قول الرسول رسول السالم عليه أفضل الصالة والسالم: »ال فضل لعريب عىل 

أعجمي وال أبيض عىل أسود إال بالتقوى« احلديث
وقوله الرشيف »اخللق كلهم عيال اهلل وأحبهم إليه أنفعهم لعياله«

وفاض بقوله: » املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم«.
وقول اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب: يف شجب: برتفع إبن أمري مرص املسلم 
أمهاهتم  ولدهتم  وقد  الناس  استعبدتم  كم  »منذ  العامة  من  قبطي  رجل  عىل 

أحرارًا«. وفوق كل هذا: جاء يف القرآن الكريم زب  چ   چ  ڇ  ڇڇ  
ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  رب)1(.

معلنا بذلك وحدة بني االنسان وحاضًا عىل التعارف فيام بينهم واتقاء األذى يف 
صالهتم مع بعضهم بعضًا.

األوروبية  الصناعية  الثورة  ظل  يف  تلبث  مل  احلديث  عرصنا  يف  النهضة  أن  غري 

1 ـ قرآن حكيم آية 13 سورة احلجرات.



214

حيث  السابقة  املادية  النهضات  أمثلة  إىل  أدراجها  عادت  أن  األمريكية  والقوى 
تنكر فيها االنسان ألخيه اإلنسان وتكشفت من جديد فئٌة قليلة من الناس أو أمة 
من األمم حتكمت؟ عماًل بنظامها أو بمبادئها يف مصري غريها من اجلامهري واألمم 
الغاب  لرشيعة  وتبنيها  االنتاج  وسائل  عىل  سلطاهنا  بفضل  وذلك  املستضعفة، 

باملستضعفني من الناس واملغلوب عىل أمرهم من األمم.
باالقطاعيني والربجوازيني. كام سمي  الفئات  املتحكمون من  وقد سمي هؤالء 

املتحكمون يف األمم باملستعمرين
فعىل ذلك نشأت املشكلة اإلنسانية عندئذ من جديد.

ولكن عىل نطاق أوسع من نظائرها يف التاريخ القديم، ثم كان هلا اليوم مضاعفات 
أشد وأخطر عىل حياة بني الناس أمجعني، وذلك مما ال يعهد له مثيل يف اخلطر عىل 
اإلنسانية لدى األقدمني وكل حزب بام لدهيم فرحون، وال يرى كل فريق منهم 

غري سيادة نظامه وحقه يف احلياة والبقاء: فهنالك: املذهبان؟
أ ـ املذهب احلر

ب ـ املذهب املاركيس
فاملذهب احلر: هو مذهب طابعه األسايس: الفردية يف السلوك

بجميع مقومات الفرد من خصائص.
ومن لوازم الفردية وخصائصها:

1 ـ إباحة امللكية اخلاصة لوسائل االنتاج:
أ ـ األرض

ب ـ رأسامل
ج ـ العمل

2 ـ احلافز الشخيص يف الربح
3 ـ التنافس يف االنتاج ويف األسواق
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السياسية  الدولة  إىل  نسبة  السيايس  االقتصادي  النظام  بمقومات   التمسك  ـ   4
التقليدية

5 ـ احلفاظ عىل الدولة يف ظل الديمقراطية. واحلق والعدالة كسلطة عليا ترعى 
السلطة من جمموع  املجتمع بجميع عنارصه، وتستمد  الناس، وتسوس  مصالح 

أفراده وفئاته.
أما املذهب املاركيس: فطابعه األسايس:

1 ـ اجلامعية
2 ـ طمس مجيع معامل الفردية.

إن هذا املذهب بجميع أوضاعه واختالف أسامئه وتطبيقاته االشرتاكية العلمية: 
إهنار لعدم صالحيات البناء والسلوك والنظم يف البلد األم روسيا السوفيتية.

ومن خصائص هذا املذهب:
1 ـ امللكية اجلامعية لوسائل اإلنتاج:؟

أ ـ األرض
ب ـ رأسامل

ج ـ العمل
النظام  إليها وعدم االعرتاف هبا يف  الفردية بجميع اخلصائص املشار  2 ـ حماربة 

اجلامعي
3ـ  تبني الرصاع بني الطبقات كوسيلة للتطبيق االشرتاكي/ واملجاهرة بأنه مل يكن 

مجيع الناس أخوة يف اي حال من األحوال يف نظر ماركس:
بل كانوا أعداء طبقيني يتصارعون.

لذلك كان شعار ماركس يف البيان الشيوعي »يا عامل العامل احتدوا«
4 ـ العمل عىل تغيري العامل بجميع نظمه كام رصح بذلك ماركس.

دين  دون  من  وخصائصه  لوازمه  بجميع  القائم  النظام  تدمري  عنده  والتغيري 
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الرجعي  النظام  الطبقات العتبارها من خصائص  بني  وقانون وأخالق وعدالة 
والربجوازي.

وهذه اخلصائص تضِعف حدة الرصاع بني الطبقات كام أكد ورصح هبا ماركس.
5 ـ ال يكون التغيري إال بالتدمري الثوري: تقسيم األمة والرصاع ما بينها.

6 ـ تصفية الدولة:
بعد مرحلة من حكم ديكتاتوري، واستالم احلكم طليعة طبقة هذا التغيري.

وهنا نرى مما تقدم أهنا حضارة استعامر.
التاريخ احلضاري الدويل احلديث: بلغت هنايتها  فاالستعامر حركة من حركات 
وأصبحت اليوم بغري قوام تستند إليه/ وغري الواقع الذي يرتاجع أمام واقع أعظم 
وأجدر بالثبات يف جمرى احلوادث فليس للمستعمر اليوم مبدأ يسوغ به مطامعه 
وليس هلذا املبدأ قيمة السند املرعي عند من ينتفع به فضاًل عن املنكوبني بدعواه.

فال يوجد اليوم من أساطني االستعامر من يقول:
إنه مستعمر

أو
يقال: عنه:

إنه مستعمر
ويقبل هذه التسمية

يف  راوغ  وإن  نفسه  حكم  يف  الشعوب  من  شعب  حق  ينكر  أن  يستطيع  ال  وهو 
تقدير الوقت الذي يتوىل فيه حقه

زمالء  ومن  االستعامر،  زمالء  بموافقة  إال  الفيء  لنفسه  يستأثر  أن  يستطيع  وال 
االستعامر األمة املحكومة يف مقاومة االستعامر

وإذا كان االستعامر قد فقد مبدأه عند أصحابه فهو من قبل ذلك مل يكن له مبدأ 
يستند إليه عند ضحاياه.
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ومصري الشيوعية املستعمرة كمصري احلركة كلها يف مراحلها التأرخيية.
فالشيوعية تدعو إىل مبدأ وتنادي بأنه هو املبدأ الذي ال مبدأ غريه بعد حني:

وحجتها: إذا حبطت يف احلارض: ـ أهنا تعمل للمستقبل وترجو من النجاح فيه ما 
فاهتا أن تدركه يف خطواهتا األوىل.

تبقي هلم  املقاومة ألهنا ال  القدرة عىل  تفقُد ضحاياها  أهنا  الشيوعية  واخلطر من 
املحكومة  األمم  أبناء  بني  تتجمع  زالت  وما  نجمت  التي  القومية  الكرامة  تلك 
حتى اقتلعت االستعامر من جذوره وتكاد تقتلع تلك اجلذور من كل أرض نبت 

فيها.
فاإلستعامر مل يقدر عىل إقتالع واستئصال عنارص املقاومة وال الشيوعية املستعمرة 

التي ال تبقي من كرامة الوطنية كيانًا ألهنا متحو األمة.
وإذا ما عرفنا مساوىء الشيوعية واالستعامر »أي الربيطاين واإلفرنيس واإليطايل 
ال  رشان  فإهنام  واالستعامر  للشيوعية  عندنا  حمل  فال  واالهم«  ومن  واألمريكي 

تبقى منهام بقية، ويبقى معها خري ألمٍة رشقيٍة.
وكل ما بني الرش والرش من فارق: فهو الفارق يف اجلهود التي تلزمنا للتيقظ له 

واحليطة منه والسعي الناجح للخالص من فعله ومن دعواه.
وقضية السالم من القضايا العاملية التي نرى فيها نوعًا من االستغالل لكل نوع 
حضارة  دور  فيها  يكون  الصور  من  صورة  هلا  نرى  وال  االستعامر  حضارة  من 

االستعامر دور اخرتاع وابتكار.
أن  إما:  احلرب:  السالم ألن  ينرصون  االستعامر  الذين شبعوا من  فاملستعمرون 

تكون ثورة عليهم من املغلوبني املطالبني بحقوقهم.
يغنمون من  احلالتني  كلتا  تراثهم ويف:  الطامعني يف  األقوياء  منازعة هلم من  أو: 

السلم ما ال يغنمونه من القتال.
قضية  يستغلون  والفاشيني  كالنازيني  القافلة  هبم  تأخرت  الذين  واملستعمرون 
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السالم عىل منهجني متعارضني:
فهم يف سياستهم الداخلية يشعرون بأن دعوة السالم يف العرص احلديث قوة ال 
يستهان هبا فيحاربوهنا من أجل هذا ويمثلوهنا لرعاياهم عىل غري حقيقتها ألهنم 
حيتاجون إىل فلسفة احلرب يف تربية الصغار وتلقني مجاهري الدمهاء، وال ينتفعون 

بفلسفة السالم يف هذا املجال.
ولكنهم يف سياستهم اخلارجية يشعرون بقوة الدعوة إىل السلم يف العرص احلديث 
وحياولون  الداخلية  السياسة  يف  منهجهم  غري  منهجًا  استغالهلا  يف  فينهجون 
جهدهم أن يتهموا أعداءهم بإحراجهم واضطرارهم إىل جماراهتم يف ُعَدِد القتال 

وخطط املقاومة.
واالستعامر ال خيلق لألمم أخالقًا وآدابًا ونظاًم بل:

حقدًا وضغينة ورشذمة وانحالالً وبث سموم التفرقة والتعدي... إىل ما هنالك 
من: فسق ورش ما بني األمة.

وجدير أن يتقرر يف أذهان األمم املبتالة بمطامع األقوياء ألهنا هي اخلارسة، إذ مل 
تفرق بني دعوات املستعمرين ونياهتم.

نعم نعم هذه احلضارة لدى دول احلضارة الزائفة صدامية بكل معناها الستعامرهم 
بالديمقراطية حينًا وحينًا  الشعوب دوهنم ألنانيتهم يف قوى حركاهتم ما تسمى 
آخر حتت اسم الشيوعية االستبدادية يف نزع املثالية من النفوس واحلقوق اخلاصة.
أوروبة  يف  قام  الذي  الرهيب  الرصاع  ذلك  الوضع  هذا  خطورة  يف  وزاد  هذا 

وخاصة خالل القرن التاسع عرش ما بني الكنيسة واالشرتاكية.
فقد اهنزمت الكنيسة أمام االشرتاكية

وكانت االشرتاكية هتدف إىل القضاء عىل الكنيسة بوصفها دينًا.
عندئذ  الكنيسة  فتحملت  والربجوازية  الرجعية  خصائص  من  عندهم  والدين 
وحدها تلك الصدمة ومل تقَو عىل ردها، ومثاهلا: ما جاء يف كتاب الرصاع العظيم 
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للمؤلف: إلن هوايت:
التي بدأت العمل الذي يكمله اإلحلاد اآلن وسياسة روما هي  البابوية هي  "إن 
ترسع  كانت  التي  والدينية  والسياسية  االجتامعية  الظروف  تلك  خلقت  التي 

بفرنسا إىل الدمار...".
للتاج وعنرص  أنه عدو  امللوك ضد اإلصالح بحجة  البابوية عقول  لقد سممت 
وسائلها  روما  عبقرية  واستخدمت  ووفاقها.  األمة  سالمة  عىل  يقيض  للنزاع 

لترضم نريان أشد رضوب القسوة واالضطهاد املثري الذي أثاره العرش.
حفظ  أن:  يعلنون:  البابويني  ألن  السيادة  ادعائها  عن  روما  كنيسة  تتنح  ومل 
الكنيسة  لسيادة  عنهم  رغاًم  يقدمونه  عباده  والء  هو:  األحد:  يوم  الربوتستات 

الكاثوليكية البابوية الوحش »مقال إلن«
كان  اهنزمت  كلام  واحلكم  األمة  سلوك  السلوك  توجه  كدين  الكنيسة  وكانت 

اهنزامها يعني إهنزاما لكل دين.
علامنية  العلامنية  مبدأ  انتشار  كدين  الكنيسة  لفشل  نتيجة  يعاين  اليوم  واإلسالم 
الدولة فضاًل عن املحاربة للدين أو اضعاف سلطانه يف النفوس عىل األقل إال أننا 

مع عوملة حضارية علمية تستفيد منها مجيع األمم والشعوب.
واحرتام  باآلخر  االعرتاف  قاعدة  عىل  أفكار  وانفتاح  ثقافات  حوار  عوملة  ومع 

خصوصياته الثقافية واللغوية واالجتامعية.
ونرفض قطعًا عوملة اهليمنة والسيطرة والتصنيف: ومبدأ هذا اإلجتاه حتاًم بتحصني 

الذات ومتكينها من إدراك هويتها.
وذلك حيث حيكم معظم الثوريني.

ومن مبادىء بعض الثوريني احلاكمني:
ميزته  حسب  كل  حقهم  واحقاق  شعبيًا  ديمقراطيًا  األمور  يف  الشعب  مشاركة 
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االشرتاكية  الثورية  األحزاب  بعض  وكإيامن  العظمى.  الديمقراطية  كاجلامهريية 
بأن القومية حقيقية حية خالدة والشعور الواعي من الفرد بأمته هو شعور مقدس 
ويدعو هلا بإرادة شعبية متحررة يف توحيد أمتها والعمل عىل السري القويم إىل اخلري 
لالنتاج  وقيادة  الشعب وهو مصدر كل سلطة  والسيادة ملك  والرفاهية لألمة. 
لرفع  البناء  والعمل  اخللق  يف  األمة  أفراد  بني  الوثيق  والتآخي  واملادي  املعنوي 
املستوى العقيل واالقتصادي والعمراين/ النظري احلق دون الفعيل املطلوب مبدأ.

مما تقدم: املذهب: اإلسالمي يف احلضارة
فيه  فقد جاء  الكريم:  القرآن  إىل احلوار بنص  احلياة أي  إىل  فاإلسالم دين دعوة 

قوله تعاىل يف سورة »األنفال« آية 24.
زب ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  رب.

وقوله يف سورة »النحل« آية: 125
زب ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓرب  

وحث أيضًا بقوله العظيم يف سورة »فصلت« آية 34
زبک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  رب.

وهكذا قد إنفرد اإلسالم بطابع دعوة عامة إىل احلياة، ولكنها حياة تقوم عىل أسس 
حوارية جديدة تكفل احلياة احلوارية يف أمن وسالم جلميع بني اإلنسان االنساين 

احلضاري السامي سمو أهل السامء بمحاربة كل املساوىء:
الطبقية

والعرقية
واملتميزة إال بالتقوى والكفاءة

وأوجب التضامن يف املسؤوليات ومحل األعباء والوحدة بني أبناء األمة يف احلقوق
وعىل ذلك ومن كل ناظر ومطلع وعامل يف سلك التأريخ والسياسة والسيادة:
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يعلم حقًا أن كافة احلضارات البرشية صدامية عىل النفوس.. إال حضارة اإلسالم 
بالبينات  البني  اجلذاب  بحوارها  عاملية  عالية  مثالية  سامية  ساموية  إهلية  حضارة 
دون  املعمورة  يف  والسالم  واإلنسانية  العامل  خلدمة  لنعود  إليه  فإليه  القرآنية... 

صدام بمنطق احلق يف حقوق اإليامن باملك ومليك الكون...
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خال�صة القول

هذا وخالصة القول احلضاري:

يومًا  يكن  فلم  العصور  عرب  ونسبهم  أصلهم  وحدة  وحواء  آدم  أبناء  جتاهل  إن 
التقدير  ركنوا فيه إىل فكر االعتدال والسلم والعلم والقناعة والرضا بام هو هلو 
السلوك  نام  حتى  املفكر  للعقل  والتصادم  للمعرفة  وارشاقًا  بروزًا  اهلول  فكان 

للخري والرش وجتاذب للتاميز فوقع الفكر بني ضدين وثار يف البحث والتحقيق.
بل عمل بالعداوة فظهر التحقق والنظر يف الصغار والكون والتكوين حتى مال 
وتبني  ظهر  حتى  التفكري  يف  فأبدع  والعمل  وفنه  الكالم  فوقع  العلوم  يف  وأمال 
للذواقني  باليقني  العلم  اخليط األبيض واألسود فربع يف اجلدال والبيان فتحقق 
وقت  كل  يف  احلضارة  فحصلت  التحقيق  يف  فتصادموا  والصفاء  البصرية  أويل 
وحني بواقع الزمن للزمن الواعي أفكارًا وابتكارات بقدرة اإلدراك للموجودات 
حتى قالوا يف مايض ما مىض بتاريخ املخلوق البرشي عرب العصور إذ جاء بمقدمة 

موريس كروزيه أن:
»مايض البرشية وتارخيها السحيق حضارات عديدة لكل منها جمموعة من األفكار 
والنظم السياسية ومستوى من العيش املادي والتقنية وطاقات عىل اإلنتاج وقدرة 
والفنية،  والفكرية  الدينية  مظاهرها  اختالف  عىل  االجتامعية  العالئق  تأمني  عىل 
تاريخ  بعنوان  تظهر  التي  املجموعة  هذه  تنظم  التي  األجزاء  قصد  من  ليس 
التي جيء هبا  العنيفة والضيقة  النظريات  تلك من  أو  تتبنى هذه  أن  احلضارات 

باسم العلم أو هذا املعنى اخلاص عىل حساب غريه أو باستثناء غريه.
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فالتاريخ ليس إيثارًا أو ختريًا بل استحضارًا للاميض بكل مظاهره وواقعه، فعلينا 
إذًا أن نصف بدقة املظاهر احلياتية املتعددة التي تؤلف جمتمعه كاًل متجانسًا وأن 
ندرس  أن  علينا  يتوجب  كام  واملكانية  الزمنية  وحدهتا  يف  لألذهان  نستحرضها 

املؤثرات التي تفاعلت هبا هذه احلضارات وانفعلت«)1(.
والتاريخ واقع يف صدام املعرفة وعلم الكالم لصدامية الفكر من العقل والعقل 
احلقيقة  عن  بالبحث  التحقيق  جيوجل  الذي  السليم  اجلسم  ومن  يف  السليم 
الوجودية من املوجد احلق ليسمو يف حياة التاريخ والتاريخ العلمي املحقق حتقيق 

املحقق  للوجود أال وهو اهلل...
زبڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   العاملني.  اراد أن يعلم واحلمد هلل رب  هذا علم ملن 

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  رب)1(.
                        بقلم

الدكتور عبد املنعم جربي

1 ـ الرشق واليونان القديمة: تاريخ احلضارات جزء أول ص 18 أندره ايامر وجانني أبوايه.
1 ـ قرآن كريم: سورة البقرة آية 32.
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